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Για τους γονείς

«Οι σταγόνες που ταξιδεύουν» γνωρίζουν στα παιδιά τον κύκλο του 
νερού και τον πολύτιµο ρόλο του στη φύση. Μέσα από την φιλική γλώσσα 
του παραµυθιού διδάσκονται γνώσεις οικολογικές, για το οικοσύστηµα, 
το βιολογικό καθαρισµό, τον υδροφόρο ορίζοντα, το υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο, τη ρύπανση από χηµικά και φυτοφάρµακα.

Οι έξι µικρές σταγόνες, οι έξι χαριτωµένοι ήρωες του παραµυθιού 
ενσαρκώνουν έξι διαφορετικούς χαρακτήρες που συναντούµε συχνά γύρω 
µας. Το παιδί, µέσα από τη συµµετοχή στην ιστορία, ζει τις αδυναµίες τους 
και µαθαίνει από τον τρόπο που τις ξεπερνούν. Το παραµύθι 
δεν περιορίζεται στο οικολογικό µήνυµα, αλλά µας µιλά για τη φιλία, 
τη συνεργασία και την αξία της προσφοράς στο σύνολο.

Τα προσωποποιηµένα στοιχεία της φύσης (σταγόνες, ήλιος κτλ.) δίνουν στη 
φύση φωνή, τη φέρνουν κοντά στο παιδί, µας κάνουν να διαλεγόµαστε µαζί 
της, µε τον υπέροχο τρόπο του µύθου, που πρώτος δίδαξε ο Αίσωπος.
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Με λένε Σταγονούλη 
και µου αρέσει 
να ταξιδεύω.

 Κι εγώ είµαι ο φίλος της 
ο Υδατούλης. 

Τ’ όνοµά µου βγαίνει από 
τη λέξη «ύδωρ» που 

σηµαίνει νερό 
στ’ αρχαία ελληνικά.

 Γεια σας! Είµαι «µια σταγόνα στον 
Ωκεανό», όµως δε στενοχωριέµαι. 

Είµαι µοναδική και πολύτιµη. 
Εµείς οι µικρές-µικρές σταγόνες 

ενωµένες κάνουµε το µεγάλο ωκεανό. 
Τ’ όνοµα µου είναι Νερένια, 

όµως οι φίλες µου µε φωνάζουν Ρένια.

 Κι εγώ είµαι ο φίλος της 
Υδατούλης. 

Τ’ όνοµά µου βγαίνει από 

Ωκεανό», όµως δε στενοχωριέµαι. 
Είµαι µοναδική και πολύτιµη. 

Εµείς οι µικρές-µικρές σταγόνες 
ενωµένες κάνουµε το µεγάλο ωκεανό. 

Νερένια

 Γεια σας! Είµαι «µια σταγόνα στον 

Μια φορά κι έναν καιρό… 

στο µεγάλο ωκεανό 
ζούσαν έξι σταγονάκια 
που ήταν όλα φιλαράκια.
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 Κι εγώ είµαι 
η Σταλίτσα ή Λίτσα, 
η κοκέτα της παρέας. 
Θέλω να γίνω διάσηµη.

Χαρίζω τη δροσιά µου 
και µε φωνάζουν 

Δροσερούλη. 
Μου αρέσουν 
τα παιχνίδια 
µε το νερό.

 Κι εγώ είµαι 

και µε φωνάζουν 
Δροσερούλη

Εγώ είµαι η πιο µικρή 
και µε φωνάζουν Σταγονίτσα ή 

Νίτσα. Είµαι λίγο γκρινιάρα.
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Οι υδρατµοί

–  Σήµερα έχει τόση ζέστη! Νοµίζω πως θα εξατµιστώ, είπε η Νερένια.

–  Μου αρέσει που γυαλίζω στον ήλιο. Δείχνω χρυσαφένια, είπε η Σταλίτσα, που 
πρόσεχε τον εαυτό της.

–  Μ’ αυτή τη ζέστη θα εξατµιστώ κι άλλο. Δεν το αντέχω, είπε η µικρή Σταγονίτσα.

–  Τι Δροσερούλης είµ’ εγώ, αφού είµαι χλιαρός απ’ τις καυτές αχτίδες του ήλιου; 
ακούστηκε να λέει ο Δροσερούλης κι ο Υδατούλης συµπλήρωσε:

–  Αρχίζω να αισθάνοµαι τόσο ανάλαφρος, σα να πετάω! Αλήθεια! Γινόµαστε 
υδρατµός. Αφήνουµε το αλάτι και την αρµυρή µας γεύση και πετάµε ψηλά.

–  Α! είναι υπέροχα. Ανεβαίνουµε προς τον φωτεινό ουρανό. Είναι καταγάλανος. 
Κι εµείς είµαστε σχεδόν αόρατοι, είπε ο Σταγονούλης.

–  Είµαι χαρούµενη. Λατρεύω τα ταξίδια κι έχω µια προαίσθηση πως αυτό το 
ταξίδι που ξεκινάµε, θα ’ναι συναρπαστικό, είπε όλο χαρά η Νερένια.

Η Σταλίτσα όµως ήταν διστακτική:
–  Μόνο να µείνουµε ενωµένες. Φοβάµαι να ταξιδεύω µόνη.

–  Μην ανησυχείς, εµείς οι σταγόνες ταξιδεύουµε πάντα µαζί. Πω, πω! Τι ψηλά που 
φτάσαµε! Βλέπουµε τον ωκεανό, τα χωράφια, την πόλη, τα βουνά. Όλα µοιάζουν 
σα ζωγραφιά από εδώ πάνω.

Τα έξι σταγονάκια ένιωθαν ν’ αλλάζουν. Κάτι περίεργο τους συνέβαινε. Ο ήλιος 
έκανε τις σταγόνες να εξατµίζονται, να νιώθουν διαφορετικά, να γίνονται αόρατες. 
Όµως δε φοβόντουσαν το ταξίδι προς τον ουρανό, γιατί ήταν όλες µαζί…

Οι ηλιαχτίδες τις οδήγησαν…
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Κι όλα τα πλάσµατα της γης άρχισαν να τραγουδούν:

Μια δροσερή νεροσταγόνα
έγινε σύννεφο, βροχή
έγινε χιόνι το χειμώνα
κι όλη ξεδίψασε τη γη.

Στης γης τα βάθη κατεβαίνει
κι απ’ τα υπόγεια νερά 
πηγή ολόδροση αναβλύζει
πηγάδι και μας ξεδιψά.

Ο κύκλος του νερού
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Ρυάκι γίνεται και τρέχει
χείμαρρος, λίμνη, ποταμός

ζώα, πουλιά, δέντρα ποτίζει 
είναι της φύσης θησαυρός.

Ο κάμπος όλος την προσμένει
για να καρπίσει η ζωή

σε όλους δίνει τη δροσιά της 
την ομορφιά σκορπά στη γη.

Στη Μάνα-Θάλασσα γυρίζει
σαν υδρατμός θα ανεβεί

θα γίνει σύννεφο, βροχούλα
και όλο πάλι απ’ την αρχή.
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Κυκλοφορούν επίσης από τις εκδόσεις ΖΗΤΗ

Χατζή Νάνσυ (κείμενο) 
Φράγκου Ζωή (εικονογράφηση)
Σειρά: Φύλακες Άγγελοι

Περιπέτεια 1η:  
Αποστολή στο Κολέγιο Αφθονία 
Σελίδες 128, σχήμα 14 × 21

Περιπέτεια 2η:  
Σώστε τον Αη Βασίλη
Σελίδες 136, σχήμα 14 × 21

Περιπέτεια 3η:  
Διακοπές στα Κύθηρα
Σελίδες 120, σχήμα 14 × 21

Aρμενοπούλου 27, 54635 Θεσσαλονίκη 

Τηλ 2310.203720, Fax 2310.211305, e-mail: sales@ziti.gr

Kεντρική  
διάθεση

Έλλα-Ποντίκα Λαρέιν (κείμενο) 
Μούσερ-Σπάσου Kάριν (εικονογράφηση)
Το Μαγικό Aυτοκίνητο του Aϊ-Bασίλη 
Σελίδες 32, σχήμα 21 × 29

Κοψαλή Φωτεινή (κείμενο) 
Φράγκου Ζωή (εικονογράφηση)
Ένα Χταπόδι Μύωπας ... και Άλλες Ιστορίες 
Σελίδες 40, σχήμα 21 × 29

Κατσάλη - Γιβάνη Φωτεινή (κείμενο) 
Παπαθεοδώρου Βαγγέλης (εικονογράφηση)

Μένια Μελένια. Η μαγισσούλα των λιχουδιών
Σελίδες 40, σχήμα 21 × 29

Κατσάλη - Γιβάνη Φωτεινή (κείμενο) 
Τουλιόπουλος Αλέξανδρος (εικονογράφηση)

Ο Πασχάλης ο Λαγός και τα κόκκινα αβγά
Σελίδες 24, σχήμα 21 × 29

Μάττα Μερόπη (κείμενο) 
Μαυρίδου Ιφιγένεια (εικονογράφηση)

Γιατί ο Λύκος Σταμάτησε να Τρώει Γουρουνάκια, 
Κατσικάκια και Κοκκινοσκουφίτσες;

Σελίδες 24, σχήμα 20.5 × 20

Μάττα Μερόπη (κείμενο) 
Μαυρίδου Ιφιγένεια (εικονογράφηση)
Η Κουκουβάγια με τα Χρυσά Φτερά

Σελίδες 24, σχήμα 20.5 × 20

www.ziti.gr
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