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004 Ώρα για δράση

Ουφ! Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο
τέλος πια. Μισό λεπτό να πάρω μια ανάσα.

Ιάσονα, νόμιζα ότι ήσουν αθλητικός
τύπος και δεν θα κουραζόσουν έτσι
εύκολα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε και λίγα
μέχρι εδώ. Έχουμε μέλλον όμως ακόμα. Η
θάλασσα δεν είναι όσο καθαρή θα θέλαμε.

Νομίζω ότι σε αυτή την ερώτηση
μπορεί να μας απαντήσει ο Μπεν.
Έλα, μην ντρέπεσαι, Μπεν. Πες
στους φίλους μας για το κρυφό
σου ταλέντο.

Δεν τα κάναμε κι όλα εμείς Μπεν.
Ευτυχώς είχαμε τη σημαντική βοήθεια
των νέων πγακτόγων. Ιάσονα, τώγα
που πήγες μια ανάσα και ξελαχάνιασες,
μήπως έχεις καμιά ιδέα για το πως
μπογούμε να δγάσουμε άμεσα για να
πγοστατέψουμε τη θάλασσά μας;

Εντάξει, λοιπόν. Αυτό που θέλει να σας πω ο
Ιάσονας, είναι ότι γράφω στίχους τραγουδιών.
Και μάλιστα, νομίζω ότι ακούγοντας το
τραγούδι μου θα πάρετε μια γερή δόση
λύσεων για τη συνέχεια. Με όλα αυτά όμως
που μας έχουν συμβεί, δεν πρόλαβα να το
ολοκληρώσω και να γράψω στίχους για την
θαλάσσια ρύπανση.
Χρειάζομαι λοιπόν τη βοήθεια σας: ακούστε
μαζί με τη δασκάλα σας ή το δάσκαλό
σας ή τους γονείς σας το τραγούδι. Όταν
πιάσετε τον ρυθμό, γράψτε τους δικούς σας
στίχους, που θα έχουν μέσα λέξεις όπως
καλαμάκι, πλαστική σακούλα, μικροπλαστικά,
πολυπροπυλένιο.

Είμαι πράκτορας, του πλανήτη γη
Αυτοκράτορας σε μυστική αποστολή
Κι όταν βάζω μπροστά για να σώσω τον κόσμο
Ούτε αλιγάτορας δεν μπορεί να αντισταθεί
Η σούπα πλαστικών μου τη σπάει
Στη σούπα λέω γειά και μπάι μπαί
Δεν με πιστεύεις, μείνε στο πλαϊ
Και τσέκαρε πως πάει για να πάρεις το κολάϊ
Τρεις λέξεις μόνο, πρώτα μειώνω
Επανα-χρησιμοποιώ και ανακυκλώνω…
Τρεις πράξεις μόνο, πρώτα μειώνω
Επανα-χρησιμοποιώ και ανακυκλώνω…
Ένα- δύο- τρία πάμε
Τον κόσμο ήρθαμε να σώσουμε, δε σταματάμε
Τρεις λέξεις μόνο, χαράζουνε το δρόμο
Στη σούπα, στη χωματερή προκαλούνε τρόμο
Ο πλανήτης μου φωνάζει: «φίλε μου λιώνω,
Πλαστικά σκουπίδια στην πλάτη μου φορτώνω»
Τον πλανήτη αποφασίζω να γλιτώνω από τον πόνο
«Μην ανησυχείς», του λέω, «ξεκινάω να μειώνω»,
Μειώνω - λιγότερο καταναλώνω
Δεν αγοράζω πράγματα που είναι άχρηστα,
Μειώνω - κι έχω στο νου μου μόνο
Να φέρομαι με αγάπη στον πλανήτη, όχι άπληστα

Από: jason@planetagents.org
Προς: agents@planetagents.org
Αγαπητοί νέοι πράκτορες,
Συγχαρητήρια για την εφευρετικότητά σας. Εκτός από πράκτορες είστε και
στιχουργικά ταλέντα! ΣηMειώσατε την πρώτη λέξη από το τραγούδι του ΜπEν;
Οι κάτοικοι στη Σίκινο το έκαναν και η λύση που εφάρμοσαν για να είναι πIο
όμορφες οι παραλίες τους χΩρίς καλαμάκια, ήταν να καταργήσουν τα καλαμάκια
εΝτελώς. Εσείς ακόμα χρησιμοποιείτε πλαστικό καλαμάκι για να πίνετε το χυμό
σας; Δείτε παρακάτΩ τρόπους για να αντικαταστήσετε το πλαστικό καλαμάκι και
βαθμολογήστε τους με 1 για την καλύτερη λύση και 7 την πιο ακατάλληλη. Μόλις
τελειώσετε, κολλήστε την φωτογραφία ενός αντικειμένου από τα παραδείγματα
που δώσατε στο ταμπλό σας στη θέση ΚΛΜΚ.
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Με πρακτορικούς χαιρετισμούς,
Ιάσονας
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Νέοι πράκτορες, καταρχάς να σΑς ευχαριστήσω για
την πολύτιμη πιΝελιά σας στο τραγούδι μου, κι έπειτα
να σας χειροκροτήσω για τη φΑνταστική δημιουργία
των επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών. Θυμάστε όμως
την τελευταία από τις τρεις λέξεις του τραγουδιού; Το
πλαστιΚό που ανακυκλώνεται είναι μόλις το 17% από
τη σΥνολική χρήση. Όλο το υπόλοιπο Καταλήγει στις
χωματερές ή και στις θάΛασσες. Για να καταλάβετε πόσο
μικρό είναι αυτό το ποσοστό, ζωγραφίστε με πράσινο
χρΩμα το μπουκάλι από τις διακεκομμένες γραμμές
και κάτω και καφέ από τις διακεκομμένες και πάνω.
Έχοντας αυτό το μπουκάλι ως μέτρο Σύγκρισης μπορείτε
να φτιάξετε ένα ίδιο, σε δικό σας χαρτί και να βάλετε
αντίστοιχα το πράσινο και καφέ χρώμα ανάλογα με το
πόσο πλαστικό ανακυκλώνετε εσείς και Η οικογένειά σας.
Τέλος, επιλέξτε ένα πλαστικό αντικείμενο που μπορεί να
ανακυκλωθεί, κυκλώστε με έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο
το σήμα που δείχνει πως είναι ανακυκλώσιμο, και
τοποθετήστε το στο ταμπλό σας, στη θέση ΠΛΑΝ.

Από: d@planetagents.org
Προς: agents@planetagents.org
Αγαπητοί νέοι πράκτορες,
Η Περιβαλλοντοπόλ και όλο το επίλεκτο προσωπικό της,
σας στέλνει τα θερμά συγχαρητήριά της! Έχετε όλα τα
απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσετε στα ίσια το
τέρας με τα καλαμάκια, να κάνετε την πλαστική σακούλα
να φοβάται και τη σκιά της και τέλος, να βοηθήσετε τις
θάλασσες και τους οργανισμούς που ζούν σε αυτές, να απαλλαγούν από κάθε τι
βλαβερό απόρριμα.
Ξεκινώντας λοιπόν, βρες τα πλαστικά αντικείμενα που χρησιμοποιείτε στο σπίτι και
μετά καταλήγουν στα σκουπίδια. Και τώρα σκέψου αν μπορούν να αντικατασταθούν
με αντικείμενα φτιαγμένα από άλλα υλικά. Σε κάποιες περιπτώσεις τα πλαστικά
πολλαπλών χρήσεων μπορεί να αποτελούν μιά καλή λύση.
Κάνε το ίδιο για το σχολείο σου.
Παρατήρησε και κατέγραψε τα αποτελέσματά σου στην επόμενη σελίδα. Αφού
ολοκληρώσεις αυτό το βήμα, γράψε παρακάτω, τα αντικείμενα που θα μπορούσαν
να πάρουν τη θέση τους.
Δ.

Σκέφτομαι - Παρατηρώ - Καταγράφω

πλαστικό ποτηράκι 7

1 σακούλες τροφίμων

8

2
Σχολείο

3
4

Σπίτι

9
10

5

11

6

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

τάπερ

Συγχαρητήρια νέοι πράκτορες! Ολοκληρώσατε με επιτυχία
την αποστολή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε
στην ομάδα μας.
Βρήκατε τρόπους αντιμετώπισης του
προβλήματος και είστε πλέον
σε θέση να τους εφαρμόσετε.
Γιούπιιιιιι!!!
Καλά κάναμε λοιπόν και σας εμπιστευθήκαμε.
Ήμουν σίγουγη για εσάς. Μπογείτε τώγα να
βάλετε στο ταμπλό σας κάτι τελευταίο για να
ολοκληγωθεί και αυτό.

Θα ήταν σούπερ πρακτορικό να
οργανώνατε έναν καθαρισμό
παραλίας, όπου θα συμμετείχαν
οι φίλοι και η οικογένεια σας.
Θα καλέσετε μόνο εκείνους που
εμπιστεύεστε φυσικά.

Σκεφτείτε αν εφαρμόζονταν όλες
αυτές οι λύσεις, πως θα ήταν σήμερα
οι παραλίες και η θάλασσα. Μπορείτε
να μετατρέψετε αυτές τις σκέψεις
σε μορφή γραπτού μηνύματος,
φωτογραφίας ή ομαδικής ζωγραφιάς
και να τις τοποθετήσετε στη θέση ΑΠΟ.

Τέλεια ιδέα Jason. Μην
ξεχνάτε να φέρνετε
και το παγούρι σας
στο σχολείο, αντί να
αγοράζετε πλαστικά
μπουκαλάκια για νερό.

Σαν τη μαμά μου ακούγεσαι
Μπεν! Κάτι ακόμα σημαντικό...
Άσε Ιάσονα θα το πω εγώ. Σας έχουμε
στείλει ένα πγακτογικό κιτ μνήμης, που
θα σας θυμίζει πάντα ότι μπογείτε να
αντικαταστήστε ένα πλαστικό αντικείμενο
με κάτι πιο φυσικό και σίγουγα όχι τόσο
βλαβεγό για τη θάλασσα.

Η ρύπανση των θαλασσών θα μεγαλώνει
όσο εμείς το επιτρέπουμε. Γι’ αυτό
νέοι πράκτορες, ήρθε η ώρα να σας
αποχαιρετήσουμε και να επιστρέψουμε
στην εκπαίδευσή μας.

Καλή επιτυχία σε
κάθε σας δγάση.
Ελπίζουμε να τα
ξαναπούμε!!

