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Σταγονούλης
βγήκε µια βόλτα

στη φύση!

Ο



Ζωγράφισε τα σκίτσα του Σταγονούλη
µε τα αγαπηµένα σου χρώµατα! 



ξεκινώντας από το 1 και τελειώνοντας στο 88. 
Ποιος χαρακτήρας αποκαλύπτεται;Ενώστε

τις
τελίτσες



είσοδος

έξοδος

Βοήθησε το
Σταγονούλη
να διασχίσει το
λαβύρινθο
και να φθάσει
στην έξοδο.



   Το νερό κάνει κύκλο
και νικητής θα είσαι
  αν φτάσεις πρώτος
     εκεί που ξεκίνησες!
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          Ρίξε το ζάρι και
               προχώρα το πιόνι σου.
  Αν βρεθείς στην            πατούσα
                        προχωράς 3 βήµατα!
    Αν βρεθείς στην           πατούσα
              µένεις στη θέση σου για ένα γύρο!
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   Συµπλήρωσε τις οριζόντιες 
λέξεις ώστε να βρείς την κάθετη!
   Ο Σταγονούλης µπορεί
       να σε βοηθήσει...

1. Με αυτή τη διαδικασία αποµακρύνουµε τα στερεά που έχει παρασύρει το νερό στις
    Μονάδες Επεξεργασίας Νερού.
2. Δεν είναι υγρό, δεν είναι στερεό, παράγεται στους χωνευτές λυµατολάσπης και το
    χρησιµοποιούµε για παραγωγή ενέργειας.
3. Έτσι λέγεται το πρώτο υδραγωγείο που φτιάχτηκε στην Αθήνα το 140 µ.Χ.
4. Αλλιώς η ξήρανση.
5. Είναι κλειστή δεξαµενή. Μέσα σε αυτήν διασπάται η λυµατολάσπη.
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Ερωτηµατολόγιο
Κύκλωσε την απάντησή σου και τελειώνοντας µέτρησε πόσα
(α), (β) και (γ) έχεις για να δεις πόσο νοιάζεσαι για το νερό! 

ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ;

α)  ντουζ
β)  πλύσιµο χεριών
γ)  πλύσιµο δοντιών

ΟΤΑΝ ΒΟΥΡΤΣΙΖΕΙΣ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΟΥ...
α)  αφήνεις τη βρύση ανοιχτή
β)  ανοίγεις τη βρύση µόνο όταν χρειάζεται
γ)  χρησιµοποιεις ένα ποτήρι νερό

ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΝΙΟ;
α)  πάνω από 15 λεπτά
β)  10 λεπτά
γ)  κάτω από 10 λεπτά

ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΟΥ ΠΡΟΤΙΜΑΣ:
α)  το ντουζ που είναι συνέχεια ανοιχτό
β)  µια µπανιέρα γεµάτη µε νερό
γ)  το ντουζ που είναι κλειστό ενώ σαπουνίζεσαι

ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΥΛΗ Ή ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ:

α)  µε το λάστιχο
β)  µε µια λεκάνη νερό, σφουγγαρίστρα και σκούπα
γ)  µε σκούπα και φαράσι

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ:
α)  λάστιχο
β)  εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος
γ)  ποτιστήρι

α)  λουλούδια που χρειάζονται καθηµερινό πότισµα
β)  αυτά που είναι εντυπωσιακά
γ)  λουλούδια που µπορούν να µείνουν µέρες
    χωρίς πότισµα

ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ Ή ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
ΤΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑΣ:

ΟΤΑΝ ΠΛΕΝΕΙΣ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ:
α)  έχεις τα φρούτα κάτω από το νερό που τρέχει
β)  τοποθετείς µια λεκανίτσα κάτω από αυτά και
    το νερό που θα µείνει στη λεκάνη το πετάς
γ)  τοποθετείς µια λεκανίτσα κάτω από τα φρούτα
    και το νερό που θα µείνει το χρησιµοποιείς για
    το πότισµα των λουλουδιών

α)  το λάστιχο
β)  το πιεστικό
γ)  ένα κουβά νερό και ένα σφουγγάρι

ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΥΝΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ:

α)  υπάρχουν λίγα πιάτα ή ρούχα που
    χρειάζεται να πλυθούν
β)  όταν υπάρχουν περισσότερα
γ)  είναι γεµάτα

ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ή ΡΟΥΧΩΝ
ΤΟ ΘΕΤΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑΝ:

Οι απαντήσεις στην επόµενη σελίδα



Περισσότερα Α Περισσότερα ΓΠερισσότερα Β
ΠΡΟΣΕΧΕ!
Αναλογίσου ότι χρησιµοποιούµε 
το νερό καθηµερινά πολλές 
φορές χωρίς να σκεφτόµαστε 
ότι η ποσότητα που έχουµε στη 
διάθεσή µας είναι περιορισµένη. 
Οι άνθρωποι που ζουν σε 
περιοχές όπου το διαθέσιµο 
νερό είναι λιγοστό, εκτιµούν 
πολύ περισσότερο την αξία του. 
Για αυτό το λόγο οι άνθρωποι 
πρέπει να είµαστε περισσότερο 
ευαισθητοποιηµένοι στη χρήση 
του νερού. Μπορείς να 
ξεκινήσεις µειώνοντας την 
κατανάλωση του νερού που 
χρησιµοποιείς καθηµερινά, 
κλείνοντας τη βρύση στο 
µπάνιο, ποτίζοντας τα λουλούδια 
µε ποτιστήρι και όχι µε το 
λάστιχο. Εάν εσύ αποκτήσεις
µεγαλύτερη ευαισθησία, µπορείς 
να πείσεις και τους γονείς σου 
να µην χρησιµοποιούν άσκοπα 
το νερό.

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ... 
ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ!
Χρειάζεται να σκέφτεσαι πιο 
οικολογικά ή πιο «πράσινα». 
Αλλάζοντας µόνο κάποιες
καθηµερινές σου συνήθειες
µπορείς να συµβάλλεις στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Χρόνο µε το χρόνο το 
περιβάλλον µας αρρωσταίνει 
και εµείς το φορτώνουµε µε 
πολλά προβλήµατα. Περιόρισε 
την ποσότητα του νερού που 
καταναλώνεις καθηµερινά
(π.χ. στο πλύσιµο των χεριών 
σου, στο πλύσιµο των δοντιών 
νερού που καταναλώνεις
καθηµερινά (π.χ. στο πλύσιµο 
των χεριών σου, στο πλύσιµο 
των δοντιών σου, κατά την 
διάρκεια του µπάνιου σου)!

ΜΠΡΑΒΟ!
Οι συνήθειές σου σε φέρνουν 
πιο κοντά στη φύση, σε κάνουν 
να αγαπάς το περιβάλλον και να 
δραστηριοποιήσε οικολογικά. 
Οικολόγος θα πει ότι αγαπάς, 
σέβεσαι και φροντίζεις το 
περιβάλλον µέσα στο οποίο ζεις. 
Αυτό θα σε βοηθήσει να γίνεις 
πιο ευσυνείδητος και υπεύθυνος 
πολίτης µελλοντικά. Το να 
φροντίζουµε τον πλανήτη δεν 
είναι απλώς υποχρέωσή µας, 
αλλά κοµµάτι της ζωής µας. Η 
συµβολή µας στην προστασία 
της φύσης είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος για όλους!



Ιδιωµατικές
εκφράσεις µε
   τo “νερό”

Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι: όταν έχει γίνει η δύσκολη αρχή και η συνέχεια φαίνεται εύκολη
Κάνω µια τρύπα στο νερό: αποτυγχάνω
Σαν τα κρύα τα νερά: εξαιρετικής οµορφιάς
Θα πω το νερό νεράκι: θα στερηθώ
Ήπιε το νερό της λησµονιάς: τους ξέχασε όλους και όλα
Είµαι έξω από τα νερά µου: νιώθω αµήχανα/άβολα 
Τον φέρνω στα/µε τα νερά µου: κάνω κάποιον να συµφωνήσει µαζί µου
Το αίµα νερό δεν γίνεται: οι οικογενειακοί δεσµοί είναι πολύ δυνατοί
Βάζω νερό στο κρασί µου: γίνοµαι πιο διαλλακτικός ή λιγότερο απαιτητικός
Δεν δίνει του Αγγέλου του νερό: ο τσιγκούνης, αυτός που δεν µοιράζεται τίποτα
Πνίγοµαι σε µια κουταλιά νερό: είµαι ανίκανος να αντιµετωπίσω την παραµικρή δυσκολία
Κάνει νερά: δεν τηρεί αυτά που υποσχέθηκε
Είναι του γλυκού νερού: είναι καλοµαθηµένος
Το ξέρω νεράκι /σα νερό: το ξέρω καλά, µπορώ να το πω χωρίς καµιά δυσκολία
Όσα είπαµε νερό και αλάτι: τέρµα οι παρεξηγήσεις και ας γίνουµε φίλοι
Έφτασε στη βρύση και νερό δεν ήπιε: έφτασε κοντά στο στόχο αλλά δεν τα κατάφερε
Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό: δυο άνθρωποι που µοιάζουν πάρα πολύ
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