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Τίτλος της ιστορίας: Εξερεύνηση της φύσης 
 

Σελίδα 0 

Είναι η πρώτη εβδομάδα των καλοκαιρινών διακοπών. Εσείς και οι τρεις φίλοι σας έχετε 

κανονίσει να κάνετε μια βόλτα στο δάσος. Είναι ένα κυκλικό μονοπάτι χωρίς στροφές και μετά 

από λίγο βγαίνετε από το δάσος στο ίδιο σημείο όπου ξεκίνησε η πεζοπορία. Οι γονείς σου σού 

επέτρεψαν να συμμετάσχεις στην πεζοπορία. Μετά το μεσημεριανό γεύμα ετοιμάζετε τα σνακ 

σας και είστε έτοιμοι να φύγετε από το σπίτι για να συναντήσετε τους φίλους σας στο σημείο 

εκκίνησης της πεζοπορίας που δεν βρίσκεται πολύ μακριά. 

a) Παίρνεις το ποδήλατό σου από το γκαράζ και πηγαίνεις ακολουθώντας τον  

ποδηλατόδρομο μέχρι το σημείο εκκίνησης. 

 

b) Ζητάς από τους γονείς σου να σε μεταφέρουν στο σημείο συνάντησης με το αυτοκίνητο, 

γιατί θα περπατήσεις πολύ από εκεί και πέρα. 

 

Εάν απάντησες το a, πηγαίνε στη σελίδα 1. 

 

Εάν απάντησες το β, πήγαινε στη σελίδα 2. 
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Σελίδα 1 

Είστε το πρώτο παιδί που φτάνει στο σημείο συνάντησης και περιμένετε τους φίλους σας για 

λίγα λεπτά. Ενώ περιμένετε, ρίχνετε μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύχρωμα λουλούδια που 

ανθίζουν στην άκρη του δάσους. Μέσα σε αυτό το όμορφο τοπίο βλέπετε ένα άδειο πλαστικό 

μπουκάλι νερό. Κάποιος έριξε αυτά τα σκουπίδια στη φύση σκόπιμα ή μπορεί να έπεσε από το 

σακίδιο κάποιου. Οι φίλοι σας φτάνουν ο ένας μετά τον άλλο. Τι κάνεις; 

 

a) Αφήνεις το μπουκάλι στη θέση του, γιατί είσαι σίγουρος ότι δεν είναι δικό σου και θέλεις 

πραγματικά να ξεκινήσετε την πεζοπορία τώρα χωρίς περισσότερη καθυστέρηση. 

 

b) Παίρνεις το μπουκάλι και το πετάς στον κάδο απορριμμάτων που βλέπεις στο σημείο 

εκκίνησης του μονοπατιού. 

 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 5. 

 

Εάν απαντήσες το b, πήγαινε στη σελίδα 3.  
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Σελίδα 2 

Οι φίλοι σας φτάνουν ο ένας μετά τον άλλο. Προς έκπληξή σας, ένας από τους φίλους σας έφερε 

ένα παιδί μαζί του που δεν έχετε ξαναδεί. Ο φίλος σας σάς συστήνει τη Μαρία που μόλις 

πρόσφατα μετακόμισε στην πόλη σας με την οικογένειά της. Είναι η νέα γειτόνισσα του φίλου 

σας και θα είναι στην τάξη σας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Μαρία είναι χαμογελαστή και 

φαίνεται καλή. Ρωτάει εσάς και τους φίλους σας εάν θα μπορούσε να έρθει μαζί σας. Κοιτάζετε 

τα πρόσωπα των φίλων σας και βλέπετε ότι δεν είναι χαρούμενοι που έχει έρθει ένα επιπλέον 

άτομο. 

 

a) Λέτε στη Μαρία ότι έχετε κανονίσει να περάσετε το απόγευμα μόνο εσείς οι τέσσερις. 

Επομένως, δε γίνεται να έρθει κι εκείνη στην πεζοπορία. 

 

b) Προσκαλείτε τη Μαρία να έρθει κι αυτή, γιατί γνωρίζετε ότι πιθανότατα δεν έχει κάνει 

ακόμα φίλους στην πόλη. Και ίσως κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας να γίνεται φίλοι. 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 4.  

 

Εάν απάντησες το b, πήγαινε στη σελίδα 5.  
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Σελίδα 3 

Ξεκινάτε την πεζοπορία σας και συνεχίζετε να ακολουθείτε το μονοπάτι για αρκετή ώρα. 

Απολαμβάνετε να κοιτάζετε τα όμορφα δέντρα και περνάτε χρόνο με τα άλλα παιδιά. Μιλάτε 

για τα σχέδια που έχετε για το καλοκαίρι και τραγουδάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια μαζί. 

Μετά από λίγο νιώθετε πεινασμένοι και διψάτε, γι’ αυτό αποφασίζετε να κάνετε ένα διάλειμμα 

και να χαλαρώσετε λίγο σε ένα μέρος με παγκάκια εκεί κοντά. Παρατηρείτε ότι οι περισσότεροι 

από εσάς έχετε φέρει νερό σε επαναχρησιμοποιήσιμο μπουκάλι και το σνακ σας βρίσκεται σε 

κουτί αλουμινίου. Μόνο ένας από τους φίλους σας έχει φέρει πλαστικό μπουκάλι και έχει 

τυλίξει το σάντουίτς του με πλαστικό περιτύλιγμα. Λέτε στον φίλο σας: 

 

a) «Το πλαστικό είναι πολύ βολικό. Μπορείς να το πετάξεις στον κάδο απορριμμάτων και 

δεν χρειάζεται να το πάρεις πίσω μαζί σου». 

 

b) «Είναι καλύτερο για το περιβάλλον να αποθηκεύεις τα ροφήματα και τα σνακ σου σε 

επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό. Αυτό εξοικονομεί πολλούς πόρους και αποφεύγονται τα 

σκουπίδια». 

 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 6. 

 

Εάν απάντησες το b, πήγαινε στη σελίδα 10. 
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Σελίδα 4 

Ξεκινάτε την πεζοπορία σας και συνεχίζετε να ακολουθείτε το μονοπάτι για αρκετή ώρα. 

Απολαμβάνεις την όμορφη θέα των δέντρων και τον χρόνο που περνάς με τα άλλα παιδιά. 

Μιλάτε για τα σχέδια που έχετε για το καλοκαίρι και τραγουδάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια 

μαζί. Μετά από λίγο νιώθετε πεινασμένοι και διψάτε, γι’ αυτό αποφασίζετε να κάνετε ένα 

διάλειμμα και να χαλαρώσετε λίγο σε ένα μέρος με παγκάκια εκεί κοντά. Όλοι έχετε φέρει λίγο 

νερό και ένα σνακ. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποιείτε ότι είστε ο μόνος που έχει φέρει 

σοκολάτα. Οι υπόλοιποι δεν έχουν γλυκά μαζί τους. 

 

a) Είσαι χαρούμενος που έφερες λίγη σοκολάτα και την απολαμβάνεις μόνος σου. 

 

b) Μοιράζεις τη σοκολάτα σου σε κομματάκια και προσφέρεις ένα κομμάτι σε κάθε παιδί. 

Σε κάνει χαρούμενο το ότι μοιράζεσαι τη σοκολάτα σου και σου αρέσει που βλέπεις τα 

πρόσωπα των φίλων σου χαρούμενα. 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 9. 

 

Εάν απάντησες το b, πήγαινε στη σελίδα 5. 
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Σελίδα 5 

Συνεχίζετε στο μονοπάτι και ένας από τους φίλους σου σού λέει ότι του αρέσει πολύ η μπλούζα 

σου. Εξηγείς στον φίλο σου ότι εσένα δεν σου αρέσει πλέον γιατί ενώ ο ήρωας που απεικονίζει 

ήταν ο αγαπημένος σου για μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα σου αρέσει πολύ περισσότερο ο 

ήρωας που είναι στη δική του μπλούζα. Ο φίλος σου και εσύ φοράτε περίπου το ίδιο μέγεθος. 

 

a) Προτείνεις στον φίλο σου να ανταλλάξετε τις μπλούζες σας, δηλαδή εσύ να πάρεις τη 

δική του και αυτός τη δική σου. Αυτό θα σας έκανε χαρούμενους και τους δύο και δεν 

θα χρειαζόσασταν επιπλέον χρήματα για να δημιουργήσετε κάτι νέο. 

 

b) Αποφασίζεις να ζητήσεις από τους γονείς σου να σου αγοράσουν μια μπλούζα με τον 

νέο αγαπημένο σου ήρωα. Την παλιά δεν την θέλεις πια, άρα μπορείς να την πετάξεις. 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 6. 

 

Εάν απάντησες το b, πήγαινε στη σελίδα 7. 
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Σελίδα 6 

Ενώ ακολουθείτε τη διαδρομή, φτάνετε σε μια περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν δέντρα, όμως 

υπάρχει μια μεγάλη λίμνη. Λίγα μέτρα πιο πέρα βλέπετε μια πινακίδα που λέει ότι είναι εποχή 

αναπαραγωγής για ορισμένα σπάνια είδη πάπιας. Οι πεζοπόροι πρέπει να περιοριστούν στο 

μονοπάτι και να είναι πολύ ήσυχοι έτσι ώστε να μην φοβηθούν τα πουλιά. 

 

a) Εσύ και οι φίλοι σου σταματάτε να ρίξετε μια ματιά σε αυτήν την όμορφη εικόνα. 

Βλέπετε πολλές πάπιες και άλλα πουλιά, ακόμη και ψάρια που αναπηδούν στο νερό. 

Επικοινωνείτε κυρίως με τα χέρια σας ή ψιθυρίζετε όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα. 

 

b) Βγαίνετε από το μονοπάτι και πλησιάζετε τα καλάμια όπου κρύβονται οι φωλιές. Μόλις 

βρείτε μια φωλιά, φωνάζετε στους φίλους σας ότι πρέπει να έρθουν στο σημείο που 

είστε για να δουν και εκείνοι αυτό το θέαμα.  

 

 

Εάν απάντησες το a, μεταβείτε στη σελίδα 10. 

Εάν απάντησες το b, μεταβείτε στη σελίδα 7. 
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Σελίδα 7 

Καθώς περπατάτε στο μονοπάτι διψάτε πραγματικά πολύ. Δυστυχώς, όλοι έχετε ήδη αδειάσει 

τα μπουκάλια σας. Μετά από λίγο φτάνετε σε ένα χώρο με παγκάκια και μια βρύση. Μια 

πινακίδα λέει ότι το νερό είναι πόσιμο. Ανοίγεις τη βρύση και γεμίζεις όλα τα μπουκάλια ένα 

ένα. Φεύγεις από το μέρος αυτό και ενώ έχεις απομακρυνθεί αρκετά, συνειδητοποιείς ότι έχεις 

ξεχάσει να κλείσεις τη βρύση και το νερό συνεχίζει να τρέχει. 

 

a) Ελπίζεις ότι κανείς δεν θα παρατηρήσει ότι εσύ και οι φίλοι σου ξεχάσατε να κλείσετε τη 

βρύση και συνεχίζετε τη βόλτα σας. 

 

b) Επιστρέφεις στη βρύση και την κλείνεις. Δεν πρέπει να σπαταλάμε νερό εάν μπορούμε 

να το αποφύγουμε. 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 9. 

 

Εάν απάντησες το b, πήγαινε στη σελίδα 8. 
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Σελίδα 8 

Καθώς περπατάτε, ένας από τους φίλους σας σταματά ξαφνικά. Κατάλαβε ότι έχασε το ρολόι 

που φοράει πάντα. Γυρνάτε και περπατάτε πίσω για μερικά μέτρα και ξαφνικά βλέπετε το ρολόι 

στο έδαφος. Το λέτε στον φίλο σας, αυτός χαίρεται που βρέθηκε το ρολόι του και τρέχει προς 

τα εκεί για να το πάρει. Όταν προσπαθεί να το φορέσει στο χέρι του, καταλαβαίνει ότι το 

λουράκι του ρολογιού είναι κομμένο και γι’ αυτό του έπεσε. Ο φίλος σου είναι πολύ λυπημένος 

τώρα και λέει ότι θα το ρίξει στον κάδο απορριμμάτων που είδε στο σημείο συνάντησης. 

 

a) Λυπάσαι για τον φίλο σου και ελπίζεις ότι οι γονείς του θα του αγοράσουν ένα ωραίο, 

καινούργιο ρολόι. 

 

b) Λες στον φίλο σου ότι είδες τον πατέρα σου να αλλάζει τα λουράκια του ρολογιού του 

σχετικά πρόσφατα. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσει καινούργιο ρολόι. Αντί γι’ αυτό, 

προτείνεις στο φίλο σου να πάτε μαζί σε ένα κατάστημα όπου μπορεί να αγοράσει νέα 

λουράκια για να το διορθώσει. 

 

 

Εάν απάντησες το a, πήγαινε στη σελίδα 9. 

 

Εάν απάντησες το b, πήγαινε στη σελίδα 10. 
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Σελίδα 9 

Μετά από λίγο φτάνετε στο τέλος της κυκλικής διαδρομής που ήταν επίσης η αρχή της 

πεζοπορίας σας. Ήταν ένα ευχάριστο απόγευμα, παρόλο που κάποια πράγματα δεν πήγαν όπως 

τα περιμένατε. Λες αντίο στους φίλους σου. Παίρνεις το ποδήλατό σου και επιστρέφεις στο 

σπίτι. 

Τέλος 
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Σελίδα 10 

Μετά από λίγο φτάνετε στο τέλος της κυκλικής διαδρομής που ήταν επίσης η αρχή της 

πεζοπορίας σας. Είχες μια πολύ διασκέδαστική περιπέτεια με τους φίλους σου. Απολαύσατε την 

ομορφιά και την ηρεμία της φύσης και είσαι περήφανος για τον εαυτό σου που έκανες 

πράγματα που ήταν καλά για το περιβάλλον. Είσαι επίσης ευχαριστημένος που μοιράστηκες 

πράγματα με τους φίλους σου. Συμφωνείτε να πάτε πεζοπορία ξανά σύντομα. Παίρνετε τα 

ποδήλατά σας και επιστρέφετε μαζί στα σπίτια σας. 

Τέλος 

 


