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Ref. 20820    ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΣΤΕ ΝΕΡΟ 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

- 30 ΚΑΡΤΕΣ (εικόνες) 13,5 x 16,5 εκ. όπου διαδραµατίζονται 6 ιστορίες (5 σχέδια ανά ιστορία). 

- 1 CD AUDIO MP3 που περιέχει την αφήγηση 6 διασκεδαστικών ιστοριών σε διάφορες γλώσσες. Το CD περιέχει 

επίσης τα κείµενα των ιστοριών και τις εικόνες µε ασπρόµαυρα σχέδια για να τις χρωµατίσουν τα παιδιά. 

- 1 Οδηγό χρήσης του CD 

- 5 ξύλινες βάσεις 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Περιέχει 6 διασκεδαστικές ιστορίες  που αφηγούνται τις περιπέτειες δύο αδελφών που µαθαίνουν µε απλές µεθόδους να 

εξοικονοµούν νερό. 

 

1º Εξοικείωση µε το υλικό: 

Ενδείκνυται να διαβάσετε ή να ακούσετε τις ιστορίες και να εξοικειωθείτε µε τις εικόνες πριν δουλέψετε µε τα παιδιά. 

Έτσι, πριν χρησιµοποιήσετε ολόκληρο το υλικό, θα µπορέσετε να εξηγήσετε στα παιδιά κάποιες από τις µεθόδους 

εξοικονόµησης που αναφέρονται στις ιστορίες ώστε να εξοικειωθούν και εκείνα µε το νέο λεξιλόγιο. Κατά  τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας µπορείτε να δώσετε στα παιδιά τα ασπρόµαυρα σχέδια που περιλαµβάνονται στο CD για να τα 

χρωµατίσουν. Αφού εξοικειωθείτε µε το υλικό, τόσο εσείς όσο και τα παιδιά, ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα: 

2º Συγκεντρώστε τις κάρτες/εικόνες ανάλογα µε το χρώµα του πλαισίου. 

3º Επιλέξτε στο CD µία πίστα/ιστορία και πάρετε τις κάρτες µε το αντίστοιχο χρώµα πλαισίου (όπως απεικονίζεται 

στον επισυναπτόµενο οδηγό χρήσης του CD). 

4º Ακούστε την ιστορία και βάλετε σε σειρά τις κάρτες (στην αρχή ο δάσκαλος µαζί µε τα παιδιά, έπειτα τα παιδιά 

µόνα τους). 

5º Επαληθεύστε αν η σειρά είναι σωστή κοιτάζοντας την αρίθµηση των καρτών στο πίσω µέρος. 

 

Για να δουλέψετε µε ένα γκρουπ παιδιών, ώστε όλα να µπορούν να βλέπουν σωστά τις εικόνες, συνιστάται να στηρίξετε 

τις κάρτες στις ξύλινες βάσεις που συµπεριλαµβάνονται. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Από 3 ετών και άνω. 

 

ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙKOI ΣTOXOI 

- Εκµάθηση των ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σε θέµατα που  έχουν σχέση µε τη διατήρηση και 

τη φροντίδα του Πλανήτη: Εξοικονόµηση νερού. 

- Ανάπτυξη ακουστικών δραστηριοτήτων. 

- Εκµάθηση εννοιών χρόνου (πριν, µετά, έπειτα,…). 

- Ανάπτυξη της αλληλουχίας του χρόνου µε τη σωστή τοποθέτηση των σκηνών. 

- Ενίσχυση και εµπλουτισµός της οµιλίας: δίνει το ερέθισµα στο παιδί για να µιλήσει και του επιτρέπει να ξεκινήσει τη 

γλωσσική δόµηση.  

- ∆ίνει τη δυνατότητα εµπλουτισµού του λεξιλογίου και αφοµοίωσης των περίπλοκων γλωσσικών δοµών.  

- ∆ιευκολύνει την εκµάθηση άλλων γλωσσών. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Ακούστε προσεκτικά το παραµύθι, πριν τοποθετήσετε στη σειρά τα σχέδια. 

2. Βάλτε τα σχέδια ενός παραµυθιού επάνω στο τραπέζι και το παιδί, ενώ ακούει το παραµύθι, θα επιλέγει το αντίστοιχο 

σχέδιο και θα τα τοποθετεί µε τη σειρά. Όταν τελειώσει η αφήγηση θα γυρίσει ανάποδα το κάθε σχέδιο και θα 

επαληθεύσει αν τα έχει τοποθετήσει µε τη σωστή σειρά σύµφωνα µε την αρίθµησή τους από το 1 µέχρι το  5. 

3. Έχοντας τα σχέδια ενός παραµυθιού επάνω στο τραπέζι και αφού το παιδί µάθει το παραµύθι, θα τοποθετεί µε τη σειρά 

τα σχέδια χωρίς να χρειάζεται να ακούσει το παραµύθι. 

4. Έχοντας τα σχέδια του παραµυθιού τοποθετηµένα στη σειρά επάνω στο τραπέζι, το παιδί θα αφηγηθεί το παραµύθι. 

5. Έχοντας τα σχέδια ενός παραµυθιού επάνω στο τραπέζι το παιδί θα τοποθετεί µε τη σειρά τα σχέδια ενώ αφηγείται το 

παραµύθι. 

6. ∆ουλέψτε την κατανόηση του παιδιού σχετικά µε τη µέθοδο εξοικονόµησης που απεικονίζεται σε κάθε σχέδιο µέσω της 

αφήγησης της ίδιας. 
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1. 1. 1. 1. Ένα Ένα Ένα Ένα κόλποκόλποκόλποκόλπο για εξοικονόµηση νερού για εξοικονόµηση νερού για εξοικονόµηση νερού για εξοικονόµηση νερού    
 
 
Η Ματίνα και ο Λουκάς είχαν πάει κατασκήνωση µε την τάξη τους, και απολάµβαναν ωραίες 

εµπειρίες σε ένα καταφύγιο  στο βουνό. Τους άρεσε να βρίσκονται για µερικές µέρες µακριά από 
το θόρυβο και τον καπνό της πόλης. Επίσης, ο επιτηρητής τους τους έδειχνε πολλά 
ενδιαφέροντα πράγµατα σχετικά µε τη φύση. Εκείνο το βράδυ µετά από το βραδινό 
συγκεντρώθηκαν όλοι έξω για να παρατηρήσουν τα αστέρια.  

 Τώρα πια ήταν ώρα να γυρίσουν στο καταφύγιο για ύπνο. Η Ματίνα και ο Λουκάς µπήκαν στο 
µπάνιο για να πλύνουν τα δόντια τους. Άνοιξαν τις βρύσες για να βρέξουν λίγο το βουρτσάκι πριν 
βάλουν οδοντόπαστα και άρχισαν να βουρτσίζουν τα δόντια τους αφήνοντας τη βρύση ανοιχτή. 
Εκείνη τη στιγµή ο επιτηρητής µπήκε στο µπάνιο για να δει αν όλα πήγαιναν καλά και όταν είδε 
τις βρύσες ανοιχτές τους είπε: 

-Παιδιά, προς Θεού, γιατί  αφήνετε τη βρύση ανοιχτή; Καταναλώνετε πολύ νερό χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη! 

 Η Ματίνα και ο Λουκάς κοιτάχτηκαν παραξενεµένοι και του είπαν: 
-Μα είναι δύο λεπτά, δεν πιστεύουµε ότι είναι τόσο σοβαρό… 
-Α, δηλαδή, πιστεύετε ότι αφήνοντας το νερό να τρέχει για τρία λεπτά δεν είναι τίποτα 

σηµαντικό; Λοιπόν εγώ σας προτείνω ένα πείραµα που σίγουρα θα σας κάνει να αλλάξετε γνώµη. 
Ο επιτηρητής βγήκε µία στιγµή και γύρισε αµέσως µε µερικά άδεια πλαστικά µπουκάλια. Η 

Ματίνα και ο Λουκάς βρίσκονταν σε αµηχανία γιατί δεν ήξεραν τι σχεδίαζε ο επιτηρητής τους. 
-Λοιπόν παιδιά, το πείραµα είναι το εξής: εσύ, Ματίνα, πάρε το ρολόι µου. Θα χρονοµετρήσεις 

από τη στιγµή που θα ανοίξουµε τη βρύση µέχρι που να περάσουν τρία λεπτά, που είναι περίπου ο 
χρόνος που χρειάζεστε για να πλύνετε τα δόντια σας. 

- Λουκά, η δική σου δουλειά είναι πολύ σηµαντική: ενώ η αδερφή σου θα χρονοµετρά, εσύ θα 
γεµίζεις αυτά τα άδεια µπουκάλια, προσπαθώντας, όσο µπορείς, να µη χύνεται καθόλου νερό… 

Όταν ο επιτηρητής έδωσε το σήµα, η Ματίνα πάτησε το χρονόµετρο και άνοιξε τη βρύση µε 
το άλλο χέρι. Ο Λουκάς άρχισε να γεµίζει το πρώτο µπουκάλι. Κατά τη διάρκεια των τριών λεπτών 
τα αδέλφια ήταν συγκεντρωµένα στη δουλειά τους. Η έκφρασή τους άρχισε να αλλάζει όταν ο 
Λουκάς είχε πια γεµίσει πάνω από δύο µπουκάλια. Επιτέλους πέρασαν τα τρία λεπτά: 

-Στοπ!- φώναξε η Ματίνα ενώ έκλεινε τη βρύση. 
Είχε φτάσει η στιγµή για να δουν τα αποτελέσµατα του πειράµατος. 
 
 Η Ματίνα έπιασε το κεφάλι της µε τα χέρια και είχε µείνει µε το στόµα ανοιχτό βλέποντας το 

αποτέλεσµα: Ο Λουκάς είχε γεµίσει πάνω από τρία µπουκάλια µε νερό. ∆εν  είναι δυνατόν! Σε 
τόσο λίγο χρόνο είχαν χαλάσει τόσο πολύ νερό. Και δεν έφτανε µόνο αυτό, η Ματίνα και ο 
Λουκάς έµειναν πιο έκπληκτοι όταν ο επιτηρητής τους ρώτησε: 

-Για να δούµε, παιδιά… Πόσες φορές την ηµέρα πλένετε τα δόντια σας; 
Η Ματίνα και ο Λουκάς κοιτάχτηκαν και του απάντησαν: τρεις φορές.  
Τότε ο επιτηρητής τους εξήγησε:  
-Για σκεφτείτε. Αν πλένετε τα δόντια σας τρεις φορές την ηµέρα, καταναλώνετε ο κάθε ένας, 

περίπου 10 µπουκάλια νερό την ηµέρα. Φανταστείτε τώρα αν υπολογίσουµε τα µπουκάλια νερό 
που χύνονται τις 30 ηµέρες που διαρκεί ο µήνας: Μιλάµε  για πάρα πολλά λίτρα νερό ανά άτοµο 
κάθε µήνα! 

 
 Ο επιτηρητής τους πρότεινε από δω και στο εξής να γεµίζουν ένα ποτήρι νερό για να 

πλένουν το στόµα τους κάθε φορά που πλένουν τα δόντια τους. 
-Εντάξει παιδιά- είπε ο επιτηρητής –νοµίζω ότι για σήµερα είναι αρκετά. Αύριο µας περιµένει 

µία µέρα µε πολλές δραστηριότητες, ας πάµε στα υπνοδωµάτια.  
 Η Ματίνα και ο Λουκάς έφυγαν τρέχοντας για το δωµάτιο, όπου τα υπόλοιπα παιδιά 

ετοιµάζονταν για ύπνο. Εκείνο το βράδυ τα δύο αδέλφια σκέφτηκαν ότι, αν από εκείνη τη στιγµή 
και στο εξής τόσο εκείνοι όσο και οι φίλοι τους προσπαθούσαν να εξοικονοµήσουν νερό µε αυτόν 
τον απλό τρόπο πλυσίµατος των δοντιών, θα εξοικονοµούσαν χιλιάδες λίτρα νερό.  
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2. 2. 2. 2. Οι συµβουλές του Μπαµπά  και της ΜαµάςΟι συµβουλές του Μπαµπά  και της ΜαµάςΟι συµβουλές του Μπαµπά  και της ΜαµάςΟι συµβουλές του Μπαµπά  και της Μαµάς    
    

 
 Η Ματίνα και ο Λουκάς επέστρεψαν στο σπίτι µετά από ένα διασκεδαστικό 

σαββατοκύριακο στην ύπαιθρο. Κατά τη διάρκεια του βραδινού φαγητού, τα δύο αδέρφια 
εξιστορούσαν µε ενθουσιασµό ό,τι είχαν µάθει γύρω από τη φύση. Όταν ο πατέρας της 
Ματίνας και του Λουκά άκουσε ότι είχαν µάθει µία ωραία µέθοδο για την εξοικονόµηση 
νερού, θέλησε να τους δώσει ορισµένες συµβουλές που είχε ακούσει στην τηλεόραση: 

-Βλέπω ότι ενδιαφέρεστε να µάθετε κόλπα για την εξοικονόµηση νερού και την φροντίδα 
του περιβάλλοντος. Λοιπόν, σήµερα στα νέα έδωσαν αρκετές συµβουλές για την 
εξοικονόµηση νερού. 

-Πες µας, µπαµπά!- είπε χαρούµενη η Ματίνα. 
 Ο Λουκάς δεν µπορούνε να µιλήσει γιατί το στόµα του ήταν γεµάτο αλλά κούνησε 

καταφατικά το κεφάλι του ενώ µασούσε. 
   
Ο πατέρας των παιδιών ήπιε λίγο νερό και άρχισε να τους λέει: 
-Καταρχήν, µας σύστησαν να µην βάζουµε πλυντήριο αν δεν είναι γεµάτο. 
-Γιατί, µπαµπά;- ρώτησε ο Λουκάς µε περιέργεια. 
-Γιατί το πλυντήριο χρησιµοποιεί την ίδια ποσότητα νερού σε κάθε µπουγάδα άσχετα µε 

την ποσότητα ρούχων που βάζουµε. Και αν βάλουµε ένα πλυντήριο µε λίγα ρούχα, 
σπαταλάµε άδικα µεγάλες ποσότητες νερού. Είναι καλύτερο να πλένουµε πολλά ρούχα µαζί 
αντί να χαλάµε νερό σε δύο και τρία πλυντήρια για να πλύνουµε την ίδια ποσότητα ρούχων. 
∆ηλαδή, πρέπει να βάζουµε όλα τα ρούχα που χωρούν στον κάδο του πλυντηρίου. 

-Α, µάλιστα!- είπε ο Λουκάς. Η µητέρα τους, όταν είδε ότι τα παιδιά έδειχναν ενδιαφέρον 
για το θέµα αυτό, τους έδωσε άλλη µία συµβουλή: 

-Κι΄εγώ άκουσα µία ωραία συµβουλή στις ειδήσεις. Θέλετε να σας την πω;  
-Ναι, µαµά- είπε η Ματίνα. 
Ούτε κι΄αυτή τη φορά απάντησε ο Λουκάς γιατί κοίταζε το υπέροχο γλυκό που ο πατέρας 

έφερνε από την κουζίνα. 
 Η µητέρα τους άρχισε να λέει: 
-∆εν είναι αλήθεια ότι πολλές φορές µας βοηθάτε να πλύνουµε τα πιάτα; 
 Εκείνη τη στιγµή ο Λουκάς άκουσε τη µητέρα του και είπε: 
-Βέβαια µαµά, αλλά… έτσι πώς µπορούµε να εξοικονοµήσουµε νερό; 
-Είναι πολύ εύκολο παιδί µου, απλά και µόνο πρέπει να θυµάσαι να κλείνεις τη βρύση ενώ 

σαπουνίζεις τα πιάτα, τα ποτήρια και τα µαχαιροπήρουνα. Αν αφήνουµε το νερό να τρέχει 
όταν  σαπουνίζουµε, σπαταλάµε άδικα πάρα πολύ νερό που δεν χρειαζόµαστε εκείνη τη 
στιγµή. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κάνουµε το εξής: πρώτα τα βρέχουµε όλα µε λίγο νερό, 
έπειτα κλείνουµε τη βρύση και τα σαπουνίζουµε µέχρι να καθαρίσουν καλά. Τέλος, ανοίγουµε 
πάλι τη βρύση για να τα ξεβγάλουµε και τα βάζουµε να στραγγίσουν. 

 Τότε ο Λουκάς πρόσθεσε: 
-Επίσης, µαµά, όταν ανοίγουµε τη βρύση δεν χρειαζόµαστε να την ανοίξουµε τελείως, 

γιατί µε το να τρέχει λίγο είναι αρκετό, έτσι δεν είναι; 
-Καλά λες Λουκά!- φώναξε η αδελφή του. 
-Είδες Ματίνα –είπε ο Λουκάς- µε αυτές τις δύο τελευταίες συµβουλές µάθαµε τρεις 

µεθόδους για να εξοικονοµούµε νερό. 
-Έχεις δίκιο Λουκά, αν όλοι ακολουθούσαµε αυτές τις µικρές συµβουλές, θα ήταν πολύ 

χρήσιµο για τον πλανήτη µας, κυρίως όταν υπάρχουν εποχές ξηρασίας, όπως µας εξήγησαν 
στο σχολείο. 

-“Ξηρασία” είναι όταν δεν βρέχει για πολύ διάστηµα και εξαντλείται το νερό, έτσι δεν είναι 
Ματίνα; Και αυτό είναι άσχηµο για τις καλλιέργειες, τα δάση, τα ζώα… Έτσι δεν είναι; 

-Ναι, Λουκά- είπε η Ματίνα – Και για µας είναι άσχηµο. 
 Τα δυο παιδιά τελείωσαν το επιδόρπιό τους ήρεµα και υποσχέθηκαν να ακολουθήσουν τα 

παραδείγµατα που είχαν µάθει.     
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3. 3. 3. 3. ΟιΟιΟιΟι    συµβουλέςσυµβουλέςσυµβουλέςσυµβουλές    τουτουτουτου    παππούπαππούπαππούπαππού    
 
  Ένα απόγευµα µετά από το µάθηµα, η Ματίνα και ο Λουκάς πήγαν να επισκεφθούν τον 

παππού τους. Είχαν να τον δουν µέρες και είχαν πολλά πράγµατα να κάνουν. Ο παππούς 
δέχθηκε τα εγγόνια του κλείνοντάς τα στην αγκαλιά του. Ύστερα κάθισε στην παλιά του 
πολυθρόνα. Εκεί καθισµένος, πολλές φορές έλεγε στα εγγόνια του ιστορίες και παραµύθια 
και εκείνα τον άκουγαν προσεκτικά καθισµένα στο χαλί. Εκείνη τη φορά ο Λουκάς είπε στον 
παππού τα κόλπα που είχαν µάθει για την εξοικονόµηση νερού και ο παππούς τον άκουγε µε 
πολλή προσοχή. Έπειτα η Ματίνα ρώτησε: 

 
-Παππού, εσύ γνωρίζεις κάποιο άλλο κόλπο για την εξοικονόµηση νερού; 
-Βεβαίως, και µάλιστα γνωρίζω διάφορα… θέλετε να σας τα πω; 
-Ναι, σε παρακαλώ- απάντησαν και τα δύο παιδιά συγχρόνως.  
 
  Τότε ο παππούς σηκώθηκε από την πολυθρόνα του και τους είπε να τον συνοδεύσουν 

στο µπάνιο. Όταν έφτασαν εκεί, ο παππούς σήκωσε το βαρύ κάλυµµα από το καζανάκι. Τα 
εγγόνια τον κοίταζαν αµήχανα γιατί δεν ήξεραν τι θα τους έδειχνε.  

-Κοιτάξτε παιδιά- είπε ο παππούς. 
Η Ματίνα και ο Λουκάς  κοίταξαν και παραξενεύτηκαν όταν είδαν ένα µπουκάλι γεµάτο 

νερό µέσα στο καζανάκι. 
Τα αδέλφια µπορούσαν να δώσουν µόνο µία εξήγηση: στο ψυγείο του παππού δεν 

χωρούσαν άλλα µπουκάλια. 
  Ο παππούς γέλασε µε τη σκέψη των εγγονιών του και τους εξήγησε ότι αυτό χρησίµευε 

ώστε το καζανάκι να χρησιµοποιεί λιγότερο νερό όταν γεµίζει και εποµένως να 
καταναλώνεται λιγότερο νερό όταν τραβιέται. 

-Μα τι ωραία ιδέα, είπαν τα παιδιά. 
 
-Και όχι µόνο αυτό, είπε ο παππούς. -Υπάρχουν κι’  άλλοι πολλοί τρόποι για να 

εξοικονοµήσετε νερό στο µπάνιο. 
-Πες µας, πες µας παππού! –έλεγε ο Λουκάς χοροπηδώντας. 
Ο παππούς χάιδεψε τα γένια του, όπως έκανε πάντα πριν αρχίσει να λέει τις διάφορες 

ιστορίες του, και άρχισε: 
-Είναι  πολύ σηµαντικό να πλένεστε κάθε µέρα, όπως ξέρετε καλά. 
 Εκείνη τη στιγµή ο Λουκάς σκέφτηκε το πόσο βαριόταν µερικές φορές την ώρα του 

µπάνιου κάθε απόγευµα.  
-Και, τι;-ρώτησε η Ματίνα. 
--Λοιπόν, µπορείς να πλυθείς χωρίς να γεµίσεις τη µπανιέρα µε νερό. Είναι καλύτερο να 

κάνεις ένα ντους, γιατί καταναλώνεις λιγότερο νερό και πλένεσαι το ίδιο καλά. 
Τώρα ήταν η Ματίνα εκείνη που σκέφτηκε ότι ήταν ώρα να αρχίσει να κάνει ντους και να 

µην χρησιµοποιεί τη µπανιέρα λες και ήταν πισίνα. 
 
 
-Υπάρχουν κι΄άλλα είπε ο παππούς. Εάν, όταν σαπουνίζεσαι στο ντους, διατηρείς τη 

βρύση ανοιχτή, καταναλώνεις νερό που δεν χρησιµοποιείς. Εποµένως, είναι καλύτερο  να 
κλείνεις τη βρύση, να σαπουνιστείς και έπειτα να την ξανανοίγεις για να ξεπλυθείς. Με αυτόν 
τον τρόπο θα είστε πεντακάθαροι και επιπλέον θα έχετε εξοικονοµήσει µία µεγάλη ποσότητα 
νερού. Αν θέλετε να το επαληθεύσετε, κάντε ντους όπως σας είπα αλλά κλείνοντας την οπή 
της µπανιέρας. Όταν τελειώσετε, θα δείτε ότι χαλάσατε πολύ λιγότερο νερό σε σύγκριση µε 
το νερό που χρειάζεται για να γεµίσετε µία µπανιέρα. Πώς σας φαίνεται; 

-Θαυµάσιο παππού-είπε η Ματίνα. 
-Πρέπει να δούµε τι ποσότητα νερού µπορούµε να εξοικονοµήσουµε στο σπίτι! Αν όλοι 

ακολουθούσαµε αυτές τις συµβουλές, το νερό του Πλανήτη θα αργούσε περισσότερο να 
εξαντληθεί-είπε ο Λουκάς. 

-Καλά λες! –είπαν η Ματίνα και ο παππούς. 
 Χάρη στις συµβουλές που τους είχε δώσει ο παππούς, η Ματίνα και ο Λουκάς είχαν 

πολλά κόλπα να προσθέσουν στον κατάλογό τους. 
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4. 4. 4. 4. Πρέπει να ποτίζετεΠρέπει να ποτίζετεΠρέπει να ποτίζετεΠρέπει να ποτίζετε χωρίς να σπαταλάτε χωρίς να σπαταλάτε χωρίς να σπαταλάτε χωρίς να σπαταλάτε    
 
 Η Ματίνα και ο Λουκάς είχαν πάει να περάσουν το σαββατοκύριακο στο σπίτι των  θείων 

τους στην ύπαιθρο. Ήταν ένα τεράστιο σπίτι, που είχε γύρω - γύρω έναν ωραίο κήπο και µία 
τεράστια αυλή όπου µπορούσαν να παίξουν µε τα ξαδέρφια τους. Ο θείος είχε τοποθετήσει 
στην αυλή ένα καλάθι και τα ξαδέρφια άρχισαν να παίζουν έναν αγώνα µπάσκετ. Σε µία 
στιγµή του αγώνα, η Ματίνα πέταξε τη µπάλα στον αδελφό της λίγο πιο δυνατά από το 
κανονικό και αυτή πετάχτηκε πάνω από το κεφάλι του Λουκά  κατευθυνόµενη στον κήπο. 

 
. 
 
Η Ματίνα έτρεξε να βρει τη µπάλα και µπήκε µέσα στον κήπο που ήταν γεµάτος 

ντοµατιές, πιπεριές και κολοκυθιές. Πράγµατι, σχεδόν µπέρδεψε τη µπάλα µε µία από τις 
κολοκυθιές, αλλά στο τέλος τη βρήκε. Όταν έσκυψε να την πάρει, η Ματίνα είδε κάτι 
περίεργο που έµοιαζε σαν φίδι και τρόµαξε. Ο θείος άκουσε τις φωνές της ανιψιάς του και 
έτρεξε να την βοηθήσει. 

-Τι συµβαίνει Ματίνα; 
-Τίποτα –είπε ξαλαφρωµένη- για µία στιγµή νόµισα ότι αυτό το µαύρο λάστιχο ήταν ένα 

φίδι. 
-Τι λες παιδί µου! –είπε ο θείος της χαµογελώντας- µα είναι µόνο ένα λάστιχο ποτίσµατος 

µε σταγονίδια. 
-Πότισµα µε σταγονίδια; Τι είναι αυτό; -ρώτησε ο Λουκάς, που είχε πλησιάσει γιατί 

περίµενε µε αγωνία να ξαναρχίσει το παιχνίδι. 
 
-Το πότισµα µε σταγονίδια είναι µία µέθοδος ποτίσµατος χωρίς να γίνεται σπατάλη νερού, 

είπε ο θείος της πλησιάζοντας το λάστιχο για να το δουν καλά. Το νερό βγαίνει σε σχήµα 
σταγονιδίου από αυτές τις µικρές οπές που έχει το λάστιχο. Με αυτό  τον τρόπο η γη 
εκµεταλλεύεται όλο το νερό. Αν πότιζα τον κήπο µε ένα λάστιχο, η γη δεν θα προλάβαινε να 
απορροφήσει όλο το νερό που θα έριχνα, και επιπλέον η ποσότητα νερού που θα έµενε επάνω 
στο χώµα θα χανόταν µε την εξάτµιση. 

Ο Λουκάς θυµήθηκε ότι στο σχολείο του είχαν εξηγήσει ότι το νερό εξατµιζόταν µε τις 
ακτίνες του ήλιου. 

 Η Ματίνα σκέφτηκε ότι το πότισµα µε σταγονίδια ήταν µία πάρα πολύ καλή µέθοδος και 
είπε: 

-Το άσχηµο είναι ότι για να ποτιστούν εκείνες οι γλάστρες που είναι µακριά από τον κήπο 
δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε καµιά µέθοδο εξοικονόµησης νερού. 

Εκείνη τη στιγµή, η θεία της βγήκε στο παράθυρο της κουζίνας. Κράταγε στα χέρια της 
µια κατσαρόλα που άχνιζε γεµάτη λαχανικά βρασµένα µε νερό και είπε: 

-Βέβαια και µπορούµε να εξοικονοµήσουµε νερό Ματίνα! Μπορούµε  να 
“επαναχρησιµοποιήσουµε“  το νερό που χρησιµοποιούµε για να βράσουµε τις τροφές. Ελάτε 
και θα δείτε! 

 Όλοι πήγαν στην κουζίνα όπου η θεία τους έβγαλε τα λαχανικά από την κατσαρόλα και 
τα έβαλε σε µια πιατέλα. Έπειτα, ο θείος τους έβαλε την κατσαρόλα µε το βραστό νερό στο 
πρεβάζι του παραθύρου για να κρυώσει. 

 
 Μετά από µερικές ώρες, όταν το νερό της κατσαρόλας είχε κρυώσει, ο θείος της 

Ματίνας και του Λουκά πότισε τις γλάστρες του κήπου µε εκείνο το ίδιο το νερό. Επίσης ο 
θείος τους τους εξήγησε ότι επειδή νύχτωνε και δεν υπήρχε ήλιος, το νερό δεν θα 
εξατµιζόταν. Εκείνο το βράδυ, όλοι τους έφαγαν στην ύπαιθρο τα υπέροχα λαχανικά από τον 
κήπο των θείων τους. Όχι µόνο πέρασαν µία ευχάριστη ηµέρα στην ύπαιθρο, αλλά επίσης 
είχαν µάθει νέες µεθόδους για την εξοικονόµηση νερού.  

 
 

 



                                ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ: AΠΟΤΑΜΙΕΥΣΤΕ ΝΕΡΟ 

 EL 

5. 5. 5. 5. ΤοΤοΤοΤο    βραδβραδβραδβραδιιιινόνόνόνό    φαφαφαφαγητόγητόγητόγητό    τηςτηςτηςτης    γιαγιάςγιαγιάςγιαγιάςγιαγιάς    
 
 
Μία Τετάρτη απόγευµα, η Ματίνα και ο Λουκάς είχαν τελειώσει τα µαθήµατά τους και 

ήρεµοι διάβαζαν ένα περιπετειώδες µυθιστόρηµα στο σαλόνι του σπιτιού τους. Ξαφνικά 
άκουσαν να ανοίγει η πόρτα. Ήταν η γιαγιά τους που είχε έρθει φορτωµένη µε το καροτσάκι 
γεµάτο ψώνια. Η Ματίνα και ο Λουκάς σηκώθηκαν αµέσως και πήγαν να τη βοηθήσουν. 

 Στην κουζίνα, ενώ η γιαγιά τους έβγαζε τα πράγµατα από το καρότσι, η Ματίνα και ο 
Λουκάς τα τοποθετούσαν στη θέση τους. Αν και που και που χρειαζόταν να ρωτήσουν: “Πού 
να το βάλω αυτό; Εκείνο πού να το βάλω; Εκείνο που ήξεραν πολύ καλά ήταν το µέρος όπου 
έβαζαν τα µπισκότα και τα αναψυκτικά. Η γιαγιά ήταν ευχαριστηµένη από τη συνεργασία των 
εγγονών της και τους πρότεινε να τη βοηθήσουν και στην προετοιµασία του βραδινού 
φαγητού. Η αλήθεια είναι ότι η Ματίνα και ο Λουκάς δεν είχαν κάποια καλύτερη ιδέα για 
εκείνο το απόγευµα, έτδι δέχτηκαν µε ευχαρίστηση την πρόταση της γιαγιάς τους. 

 
Εκείνο το βράδυ, η γιαγιά τους είπε ότι θα ετοίµαζε µία σαλάτα και µετά ένα ψάρι στο 

φούρνο. Της Ματίνας της άρεσε να είναι εκείνη που θα προετοίµαζε το ψάρι, έτσι µε 
αποφασιστικότητα έβγαλε το ψάρι από τη σακούλα. Το ψάρι ήταν κατεψυγµένο και η Ματίνα 
σκέφτηκε ότι το γρηγορότερο ήταν να βάλει το ψάρι κάτω από τη βρύση µε χλιαρό νερό. Τί 
κάνεις εκεί παιδί µου; είπε στην εγγονή της. 

 
-Περίµενε Ματίνα, κλείσε τη βρύση, δεν βιαζόµαστε. Θα αφήσουµε το ψάρι να αποψυχθεί 

στο κάτω µέρος του ψυγείου. Έτσι, όπως βλέπεις, δεν θα χαλάσουµε καθόλου νερό και εν τω 
µεταξύ µπορούµε να προετοιµάσουµε τη σαλάτα. 

-Έχεις δίκιο, γιαγιά!- απάντησε η Ματίνα. Και η γιαγιά άφησε το ψάρι στο κάτω µέρος του 
ψυγείου.  

 
Όταν ο Λουκάς είδε ότι η αδερφή του είχε αναλάβει το ψάρι, αποφάσισε να αναλάβει 

εκείνος τη σαλάτα. Χωρίς να διστάσει ούτε µία στιγµή πήρε το µαρούλι και είπε: 
-Γιαγιά, εγώ θα ετοιµάσω το µαρούλι για τη σαλάτα. 
-Εντάξει Λουκά, αλλά πριν µην ξεχάσεις να πλύνεις το µαρούλι µε νερό. 
-Σωστά! Και αµέσως άνοιξε τη βρύση του νεροχύτη και έβαλε το µαρούλι κάτω από το 

τρεχούµενο νερό. 
 
-Λουκά, χρυσό µου, κλείσε τη βρύση µία στιγµή –τον διέκοψε η γιαγιά- αν πλύνεις το 

µαρούλι µε αυτόν τον τρόπο, θα χαλάσεις πάρα πολύ νερό. Είναι καλύτερο να γεµίσεις µία 
λεκανίτσα νερό µέχρι τη µέση και να βάλεις µέσα το µαρούλι, έτσι δεν σπαταλάς τόσο νερό. 

 -∆εν το είχα σκεφτεί καθόλου. Είδες Ματίνα; Τώρα ξέρουµε κι άλλον ένα τρόπο 
εξοικονόµησης νερού. 

 Στο τέλος, η γιαγιά και τα εγγόνια της ετοίµασαν ένα ωραιότατο βραδινό. Όταν έφτασαν 
οι γονείς τους από τη δουλειά και έφαγαν, έδωσαν τα θερµά τους συγχαρητήρια στην 
µαγείρισσα και στους δύο αυτοσχέδιους βοηθούς της.  

 



                                ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ: AΠΟΤΑΜΙΕΥΣΤΕ ΝΕΡΟ 

 EL 

6. 6. 6. 6. HHHH Ματίνα, ο Λουκάς Ματίνα, ο Λουκάς Ματίνα, ο Λουκάς Ματίνα, ο Λουκάς και το αυτοκίνητο του γείτονακαι το αυτοκίνητο του γείτονακαι το αυτοκίνητο του γείτονακαι το αυτοκίνητο του γείτονα    
 
 

 Ήταν ένα από εκείνα τα καλοκαιρινά απογεύµατα που τόσο στη Ματίνα όσο και στον 
Λουκά άρεσε να κάνουν µία βόλτα στο πάρκο µε τα ποδήλατά τους, πράγµα που έκαναν 
πολλές φορές. Η µητέρα τους τους υπενθύµισε να µην ξεχάσουν να βάλουν το κράνος και  
πηγαίνοντας προς το πάρκο να προσέχουν τα αυτοκίνητα και κυρίως στις διασταυρώσεις 
όπου έπρεπε να σταµατούν και να κοιτάζουν µε προσοχή πριν αποφασίσουν να περάσουν 
απέναντι.  
Όταν βγήκαν από το σπίτι είδαν ότι ο γείτονάς τους έπλενε το καινούργιο µεγάλο 
αυτοκίνητό του. Η Ματίνα και ο Λουκάς πλησίασαν να τον χαιρετίσουν και η Ματίνα είπε:  

-Θα αργήσεις πολλή ώρα να το πλύνεις, γιατί είναι τόοοσο µεγάλο!- 
-Και θα χαλάσεις και πάρα πολύ νερό!- πρόσθεσε ο Λουκάς. 
-Θέλεις να σε βοηθήσουµε;  ρώτησε η Ματίνα. 
- ∆εν είναι άσχηµη ιδέα… έξι χέρια εργάζονται καλύτερα από δύο, εντάξει!- απάντησε ο 

γείτονας. 
Όταν ο Λουκάς µέτρησε µε τα δάχτυλα τα χέρια και των τριών, κατάλαβε ότι τον είχαν 

συµπεριλάβει και εκείνον στη δουλειά. 
 Στο άψε σβήσε, η Ματίνα και ο Λουκάς έβρεξαν τα σφουγγάρια σε έναν κουβά µε νερό 

και σαπούνι και άρχισαν να καθαρίζουν το αυτοκίνητο. 
 
 Όταν το είχαν σαπουνίσει καλά, ο γείτονας σκέφτηκε ότι ο πιο γρήγορος τρόπος για να 

αφαιρέσουν το σαπούνι ήταν µε το λάστιχο, και χωρίς να χάσει καιρό άνοιξε τη βρύση 
ρίχνοντας νερό στο µπροστινό µέρος του αυτοκινήτου. Ο Λουκάς όταν το είδε, έτρεξε να 
του πει να µην το πλύνει µε το λάστιχο και έκλεισε τη βρύση όπου ήταν το λάστιχο. Ο 
γείτονας τον κοίταξε παραξενεµένος και τότε ο Λουκάς του είπε: 

 -Κοίταξε να δεις, αν χρησιµοποιείς το λάστιχο, σπαταλάς πάρα πολύ νερό άδικα και άσε 
που θα λιµνάσει όλος ο τόπος. Για να αποταµιεύσεις νερό, είναι καλύτερο να πλύνεις το 
αυτοκίνητο σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, αλλά τώρα, αφού αρχίσαµε, θα αφαιρέσουµε το 
σαπούνι µε δύο-τρεις κουβάδες νερό και έτσι δεν θα σπαταλήσουµε τόσο  πολύ νερό. 

 
 Τότε, ο γείτονας έριξε  ένα κουβά νερό στο αυτοκίνητο καθαρίζοντας µε αυτόν τον 

τρόπο το επάνω µέρος. Έπειτα, γέµισε άλλον ένα κουβά και έριξε νερό στα πλαϊνά. Με έναν- 
δύο κουβάδες ακόµα το αυτοκίνητο καθαρίστηκε και γυάλιζε λες και το είχαν µόλις 
αγοράσει. Και οι τρεις είχαν µείνει έκπληκτοι µε το αποτέλεσµα. 

 
 Όταν τελείωσαν και τα µάζεψαν όλα, η Ματίνα παρατήρησε ότι η βρύση δεν ήταν καλά 

κλεισµένη και έσταζε. Σκέφτηκε ότι, αν συνέχιζε να στάζει  κατά την διάρκεια µίας µέρας, θα 
χανόταν µεγάλη ποσότητα νερού. Η Ματίνα άρχισε να σφίγγει µε όλη της τη δύναµη αλλά 
όµως δεν τα κατάφερε. Ο Λουκάς πλησίασε πολύ σοβαρός και είπε στην αδερφή του να τον 
αφήσει εκείνον, αλλά ούτε εκείνος µπόρεσε να την κλείσει. 

-Είναι πολύ σκληρή- είπε ο Λουκάς ενώ φύσαγε τα κοκκινισµένα χέρια του. 
 
Ο γείτονας όταν αντιλήφθηκε τι γινόταν, µπήκε στο γκαράζ του και πήρε ένα µεγάλο 

εργαλείο. Σε εκείνο δεν αντιστεκόταν καµία βρύση! Έσφιξε καλά τη βρύση µε το κλειδί και 
τώρα πια δεν έσταζε. Η Ματίνα και ο Λουκάς ήταν πολύ χαρούµενοι γιατί είχαν 
χρησιµοποιήσει το νερό µε υπεύθυνο τρόπο. Ο γείτονας για να τους ευχαριστήσει για τη 
βοήθειά τους, τους πήγε µία βόλτα µε το καινούργιο αυτοκίνητο και τους κέρασε ένα 
αναψυκτικό. 

 
 
  

 
 

 


















