
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Οικονομία στο νερό 
 
Διαβάζετε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για την οικονομία που πρέπει να κάνουμε στο νερό. 
Διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες και στον πίνακα που ακολουθεί σημειώστε ένα κάτω από 
το ΝΑΙ για τους κανόνες που συμφωνούν με το κείμενο ή κάτω από το ΟΧΙ γι’ αυτούς που δε 
συμφωνούν, όπως στο παράδειγμα.  
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: πρέπει να σημειώσετε συνολικά ΟΚΤΩ (8)  χωρίς το παράδειγμα. 
 

 
 Το νερό είναι ένα δώρο που μας δίνει η φύση. Όλοι όμως ξέρουμε ότι τελειώνει, 
γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε οικονομία. Η οικονομία πρέπει ν’ αρχίσει από το σπίτι μας 
και από τις δουλειές που κάνουμε σ’ αυτό. Πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες για 
να κάνουμε τις δουλειές μας και καλά και με πιο λίγο νερό. 
 
 Στην κουζίνα 

 Τα λαχανικά μας τα πλένουμε σε μια λεκάνη και όχι κάτω από την ανοιχτή βρύση.  

 Τα πιάτα μας τα ξεπλένουμε σε μια λεκάνη με καθαρό νερό.  

 Για το πλύσιμο των ρούχων και των πιάτων αγοράζουμε μοντέρνα πλυντήρια, που 
χρησιμοποιούν πιο λίγο νερό από τα πιο παλιά πλυντήρια. 
 

 Στο μπάνιο 

 Προτιμούμε να κάνουμε ντους και όχι μπάνιο σε γεμάτη μπανιέρα. Ξοδεύουμε 
έτσι πιο λίγο νερό. 

 Αν οι βρύσες μας δεν κλείνουν καλά, φωνάζουμε τον υδραυλικό για να τις 
διορθώσει.  

 Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, τα ξεπλένουμε με ένα ποτήρι νερό. 

 Όταν καθαρίζουμε το μπάνιο, δεν ξεπλένουμε το σφουγγάρι κάτω από τη βρύση 
που τρέχει, αλλά σε μια λεκάνη γεμάτη με νερό. 
 

 Άλλες δουλειές 

 Ποτίζουμε τα λουλούδια μας με μπουκάλια και όχι με το λάστιχο. 

 Όταν πλένουμε το αυτοκίνητό μας, χρησιμοποιούμε έναν κουβά και όχι το 
λάστιχο. 

 Το ίδιο κάνουμε και όταν πλένουμε το μπαλκόνι μας. Ο κουβάς είναι και γι’ αυτή 
τη δουλειά απαραίτητος. 

 
Αν έχουμε κήπο, πρέπει να βάλουμε σύστημα ποτίσματος. Έτσι κάνουμε οικονομία και 
ποτίζουμε όλο τον κήπο την ίδια ώρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Το νερό μας το χαρίζει η φύση. 
 

παράδειγμα 
 

Υπάρχει ανάγκη για οικονομία στο νερό.   

Τα μοντέρνα πλυντήρια ξοδεύουν πιο πολύ νερό από τα παλιά.   

Όταν κάνετε μπάνιο, να γεμίζετε τη μισή μπανιέρα και όχι 
ολόκληρη. 

  

Φωνάζουμε τον υδραυλικό για να διορθώσει τις βρύσες που 
κλείνουν καλά. 

  

Δεν χρειάζεστε νερό για να πλύνετε τα δόντια σας.   

Χρησιμοποιούμε το λάστιχο μόνο όταν θέλουμε να πλύνουμε το 
μπαλκόνι μας. 

  

Το σύστημα ποτίσματος για τον κήπο κάνει οικονομία και ποτίζει 
πιο καλά τον κήπο μας.  

  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ποτίσματος και για το 
πλύσιμο της βεράντας σας. 

  

 
 
 
 


