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Α) Καλή επιλογή! Ξέρεις πόσο πολύτιμο είναι το νερό και το πόσο σημαντικό είναι να μην το 

σπαταλάμε.  Έτσι, με αυτή την ενέργειά σου βοηθάς στην προστασία του περιβάλλοντος! 

 

Β) Δε θα ήταν καλύτερα να σταματούσες να σπαταλάς τόσο νερό στο μπάνιο και να σκεφτόσουν 

μια εναλλακτική λύση; 
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Α) Θα ήταν καλύτερα να σκεφτείς άλλους τρόπους για να χρησιμοποιήσεις αυτά τα τρόφιμα, 

ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Β) Καλή επιλογή! Αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο θέτεις ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον 

χειρισμό των τροφίμων προς όφελος του περιβάλλοντος! 
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Α) Ίσως θα έπρεπε να ξανασκεφτείς την απάντησή σου και να έχεις μια πιο υπεύθυνη στάση σε 

αυτά τα θέματα στο μέλλον, αν θες να προστατεύεις το περιβάλλον με τις ενέργειές σου. 

 

Β) Πολύ καλή επιλογή και υπέροχη ιδέα! Νοιάζεσαι για το περιβάλλον και ενεργείς με ένα 

πολύ υπεύθυνο τρόπο για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. 
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Α) Αυτή η αντίδραση δεν ήταν πολύ καλή. Ειδικά μετά από τόσο κόπο που χρειάστηκε για να του 

ετοιμάσεις πρωινό! Ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτεί και να βρει άλλους τρόπους για να σε 

βοηθήσει. 
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Β) Πολύ καλή επιλογή! Ο αδερφός σου δείχνει συμπόνια και σε σκέφτεται.  Άλλωστε, εκτίμησε 

πολύ το γεγονός ότι μπήκες στον κόπο να του ετοιμάσεις πρωινό. 
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Α) Ίσως θα έπρεπε να βρεις ένα άλλο τρόπο για να χρησιμοποιήσεις τα ρούχα που δεν χρειάζεσαι, 

χωρίς να χρειάζεται να τα πετάς. 

 

Β) Μπράβο, καλή επιλογή! Αυτός είναι ένας υπεύθυνος τρόπος για να αξιοποιείς τα ρούχα που 

δεν μπορείς να φοράς εκτός σπιτιού!  Έτσι βοηθάς στην μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος! 
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Α) Πολύ σωστή απόφαση! Είναι εντυπωσιακό το πόσο καλά χειρίστηκες τα τρόφιμα για να 

πετάξετε μόνο όσα έπρεπε.  Επίσης, ο τρόπος που διαχώρισες όλα όσα πετάξατε είναι ακόμα 

πιο εντυπωσιακός! 

 

Β) Αυτή δεν είναι και πολύ καλή ιδέα.  Θα βοηθούσε να σκεφτείς για λίγο τι θα μπορούσες να 

αλλάξεις για να δράσεις με πιο υπεύθυνο τρόπο! 
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Α) Πολύ καλά! Δείχνεις γενναιοδωρία προς τον αδερφό σου και νιώθεις κι εσύ πολύ ωραία με 

αυτή την απόφαση! 

Β) Δε θα ήταν καλύτερα να μοιραστείς έστω και λίγο από το κέικ με τον αδερφό σου; Σίγουρα θα 

σε έκανε να νιώθεις πολύ ωραία αυτή η πράξη. 
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Α) Αυτή θα ήταν σίγουρα μια γρήγορη λύση.  Είναι όμως σίγουρο ότι θα ήταν και η πιο υπεύθυνη 

πράξη αν σκεφτούμε και την προστασία του περιβάλλοντος; Το πώς μπορούμε να σώσουμε τον 

πλάνητη μας κρύβεται πίσω κι από τις πιο μικρές και καθημερινές αποφάσεις! 
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Β) Πολύ καλά! Αν αντιδρούσαν όλα τα παιδιά στην ηλικία σου τόσο έξυπνα και υπεύθυνα, τότε 

ο πλανήτης μας δε θα βρισκόταν σε κίνδυνο! 
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Α) Θα ήταν καλό να σκεφτείς λίγο καλύτερα την κατάσταση και να προσπαθήσεις να δείξεις λίγη 

ευαισθησία και συμπόνια προς τον αδερφό σου. 

 

Β) Πολύ καλή επιλογή! Αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο, δείχνεις ότι νοιάζεσαι για τους γύρω 

σου και θεωρείς σημαντικό να βοηθάς όπου και όποτε έχεις την ευκαιρία να το κάνεις! 
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Τα πήγες καλά, αλλά θα μπορούσες να μάθεις περισσότερα πράγματα για την ηθική σκέψη και την 

οικολογική και κοινωνική συνείδηση! Αυτό θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς ως άτομο και να ενεργείς 

πιο υπεύθυνα σε πολλά θέματα! 
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Έφτασες στο τέλος της μέρας και τα πήγες περίφημα! Νοιάζεσαι για το περιβάλλον και το πόσο 

σημαντικοί πόροι είναι για τον πλανήτη μας το νερό και τα τρόφιμα! Επίσης αντιδράς με συμπόνια 

και ευαισθησία και βοηθάς τους γύρω σου με κάθε ευκαιρία! Συνέχισε έτσι και σε περιμένει ένα 

λαμπρό μέλλον!. 
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