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CONłINUT 
' 30 FI%E (ilustraŃii) de 13,5 x 16,5 cm. cu expunerea a 6 pove�ti (5 cartona�e pentru fiecare poveste). 
' 1 CD AUDIO MP3 cu naraŃiunea a 6 pove*ti amuzante în diferite limbi. CD'ul conŃine �i textele pove�tii �i 

ilustraŃiile în alb �i negru pentru a colora. 
' 1 Ghid pentru utilizarea CD'ului 
' 5 baze de lemn 
 
SISTEM DE JOC %I RECOMANDĂRI DE UTILIZARE 

ConŃine 6 pove*ti amuzante care narează aventurile a doi fraŃi care învaŃă metode simple de economisire a apei. 
Fiecare poveste este formată din 5 fi�e ilustrate care trebuie ordonate folosind schema pove�tii de pe CD.  
 

1. Familiarizarea cu materialul: 
Se recomandă educatorului să citească sau să asculte pove�tile �i să se familiarizeze cu ilustraŃiile înainte de a lucra 

cu copiii. În acest fel, înainte de a utiliza materialul complet, va putea explica copiilor unele dintre metodele de 
economisire care sunt expuse în pove�ti pentru ca ace�tia să se familiarizeze cu noul vocabular. În cadrul acestui 
proces, se pot utiliza ilustraŃiile în alb �i negru care sunt incluse pe CD pentru a le colora. Odată ce educatorul �i copiii 
sunt familiarizaŃi cu materialul: 

2. Grupează fi*ele /ilustraŃiile potrivit culorii cadrului. 
3. SelectaŃi de pe CD o pistă /poveste �i luaŃi fi�ele cu cadrul de culoare corespunzător (conform indicaŃiilor din 
ghidul pentru utilizarea CD'ului care sunt ata�ate). 
4. AscultaŃi povestea *i ordonaŃi fi*ele (la început educatorul împreună cu copiii, iar apoi copiii singuri) 
5. Verificarea corectitudinii ordinii privind spatele fi�elor. 
 

Pentru a lucra cu un grup de copii �i ca toŃi să poată vedea corect ilustraŃiile, se recomandă sprijinirea fi�elor pe 
bazele de lemn ata�ate. 
 
VÂRSTA RECOMANDATĂ 
De la 3 ani. 
 
OBIECTIVE PSIHOBPEDAGOGICE 
' ÎnvăŃarea de OBICEIURI DE COMPORTAMENT CORESPUNZĂTOR privind aspectele legate de păstrarea �i 

protejarea Planetei: Economisirea Apei. 
' Dezvoltarea aptitudinilor de ascultare. 
' ÎnvăŃarea noŃiunilor temporale (înainte, după, apoi,...). 
' Dezvoltarea secvenŃelor temporale la ordonarea corectă a scenelor. 
' Stimularea �i îmbogăŃirea limbajului: îl stimulează pe copil să vorbească �i îi permite să înceapă să structureze 

limbajul.  
' Permite îmbogăŃirea vocabularului �i asimilarea de structuri lingvistice complexe.  
' Facilitează învăŃarea altor limbi. 
 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂłILOR 

1. AscultaŃi cu atenŃie povestea înainte de a trece la ordonarea cartona�elor. 
2. Cu cartona�ele unei pove�ti pe masă �i în timp ce ascultă povestea, copilul va selecta cartona�ul corespunzător 

�i le va pune în ordine. Odată încheiată naraŃiunea, va întoarce fiecare cartona� �i va verifica dacă sunt în 
ordinea numerotării acestora de la 1 la 5. 

3. Cu cartona�ele unei pove�ti pe masă �i după ce copilul cunoa�te povestea, va realiza ordonarea cartona�elor 
fără a mai fi nevoie să asculte povestea. 

4. Cu cartona�ele pove�tii ordonate pe masă, copilul narează povestea. 
5. Cu cartona�ele unei pove�ti pe masă, copilul va trebui să le ordoneze în timp ce narează povestea. 
6. LucraŃi la capacitatea de înŃelegere a copilului privind metoda de economisire prezentată în fiecare cartona� 

prin intermediul narării acesteia. 
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1. Un truc pentru a economisi apa 

 
Mati �i Lucas erau în excursie cu clasa, bucurându�se de o cabană în inima muntelui. Cei doi 

fraŃi erau încântaŃi de câteva zile departe de zgomotul �i de fumul ora�ului. Pe lângă acest lucru, 
îndrumătorul acestora i�a învăŃat o mulŃime de lucruri interesante despre natură. În acea seară, după 
cină, s�au reunit toŃi în aer liber pentru a observa stelele.  

A venit ora întoarcerii la cabană pentru a dormi. Mati �i Lucas intră la toaletă pentru a se spăla 
pe dinŃi. Deschid robinetele pentru a uda puŃin periuŃa de dinŃi înainte de a pune pasta de dinŃi �i 
încep să se spele pe dinŃi lăsând robinetele deschise. În acel moment, îndrumătorul lor intră în 
toaletă pentru a verifica dacă totul este în ordine �i văzând ce fac, le spune: 

� Copii, de ce lăsaŃi robinetul deschis? ConsumaŃi multă apă în mod inutil! 
Mati �i Lucas se uitară miraŃi �i spuseră aproape în acela�i timp: 
� Sunt doar câteva minute, nu credeam că este atât de grav. 
� Deci credeŃi că lăsând apa aproape trei minute să se consume nu are importanŃă? Vă voi 

propune un experiment care sigur vă va face să vă schimbaŃi părerea.  
Îndrumătorul ie�i un moment �i se întoarse imediat cu mai multe sticle de plastic goale. Mati �i 

Lucas erau foarte intrigaŃi deoarece nu �tiau ce plănuia îndrumătorul lor. 
� Foarte bine, copii, experimentul este următorul: tu, Mati, ia ceasul meu, vei cronometra din 

momentul în care deschidem robinetul �i până trec trei minute, adică perioada în care obi�nuiŃi să 
vă spălaŃi pe dinŃi. 

� Lucas, treaba ta este foarte importantă: în timp ce sora ta cronometrează, tu umpli aceste 
sticle goale timp de trei minute, încercând, în măsura posibilului, să nu se piardă apă. 

 
Când îndrumătorul le�a dat semnalul, Mati a pornit cronometrul �i a deschis robinetul cu 

cealaltă mână. Lucas a început să umple prima sticlă. În timpul celor trei minute, cei doi fraŃi au 
fost foarte concentraŃi asupra sarcinii lor. Din concentrare, feŃele au început să se schimbe în 
surpriză atunci când Lucas umpluse deja mai mult de două sticle pline. În sfâr�it, au trecut cele trei 
minute: 

� S�a scurs timpul! � a strigat Mati în timp ce închidea robinetul.  
Era momentul să observe rezultatele experimentului. 
 
Mati era cu mâinile pe cap �i gura deschisă la vederea rezultatului: Lucas umpluse cu apă mai 

mult de trei sticle. Ce grozăvie! În a�a de puŃin timp consumăm atât de multă apă. .i nu doar atât, 
Mati �i Lucas au fost �i mai surprin�i când îndrumătorul i�a întrebat următorul lucru: 

� Să vedem copii… De câte ori vă spălaŃi pe dinŃi pe zi? 
Mati �i Lucas se privesc �i răspund că de trei ori.  
Atunci îndrumătorul le�a explicat:  
� LuaŃi în considerare faptul că vă spălaŃi pe dinŃi de trei ori pe zi, consumaŃi fiecare, aproape 

10 sticle de apă pe zi. ImaginaŃi�vă acum dacă calculăm sticlele de apă care se pierd în cele 30 de 
zile cât durează o lună: Sunt foarte mulŃi litri de apă pentru fiecare persoană pe lună! 

 
Îndrumătorul le�a propus ca de acum înainte să umple un pahar cu apă pentru a��i clăti gura ori 

de câte ori se spală pe dinŃi.  
� Bine copii � spuse îndrumătorul – cred că a fost suficient pentru azi, iar mâine ne a�teaptă o zi 

lungă, a�a că să ne întoarcem în dormitoare.  
Mati �i Lucas au plecat fugind către dormitor, unde colegii lor se pregăteau de somn. În acea 

noapte cei doi fraŃi s�au gândit că începând din acel moment, atât ei cât �i prietenii lor vor face 
eforturi pentru a economisi apa prin acea metodă simplă de a se spăla pe dinŃi prin care se 
economiseau mii �i mii de litri de apă.  
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2. Sfaturile PărinŃilor 

 
Mati �i Lucas se întorseseră deja acasă după ce au petrecut un sfâr�it de săptămână foarte 

distractiv la Ńară. În timpul cinei, cei doi fraŃi povesteau cu entuziasm tot ce învăŃaseră despre 
natură. Când tatăl lui Mati �i Lucas a auzit că au învăŃat o bună metodă pentru a economisi apa, a 
dorit să le povestească despre ni�te sfaturi pe care le�a auzit la televizor: 

� Văd că vă interesează să cunoa�teŃi trucuri pentru a economisi apa �i în acest fel, să protejaŃi 
mediul. Chiar azi la �tiri au oferit câteva sfaturi despre modalitatea de a economisi apa. 

� Poveste�te�ne, tată! � a spus Mati foarte încântată. 
Lucas nu putea spune nimic pentru că avea gura plină, a�a că a aprobat dând din cap în timp ce 

mesteca. 
Tatăl copiilor a băut puŃină apă �i a început să le povestească: 
� În primul rând, ne�au recomandat să nu folosim ma�ina de spălat dacă este doar pe jumătate 

plină. 
� De ce, tată? � a întrebat Lucas intrigat. 
� Fiindcă ma�ina de spălat folose�te aceea�i cantitate de apă la fiecare spălare indiferent de 

cantitatea de haine, iar dacă folosim ma�ina de spălat cu puŃine haine, consumăm apă în mod inutil. 
Este mai bine să spălăm mai multe haine o dată decât să folosim apa pentru două sau trei ma�ini de 
spălat pentru aceea�i cantitate de haine. Adică, să punem întotdeauna întreaga cantitate de haine 
care încape în cuva ma�inii de spălat. 

� Am înŃeles! � spuse Lucas. 
Văzând că erau atât de interesaŃi, despre această temă, mama le�a spus copiilor că �i ea �tia un 

sfat:  
� .i eu am ascultat un sfat bun la �tiri. VreŃi să vă povestesc?  
� Spune, mamă � zise Mati. 
Nici de această dată Lucas nu răspunse pentru că era atent la deliciosul desert pe care îl aducea 

mama sa din bucătărie. 
Mama lor a început să le povestească: 
� Nu�i a�a că ne ajutaŃi câteodată la spălatul vaselor? 
În acel moment, Lucas era din nou atent �i răspunse: 
� Sigur, mamă, dar… cum se poate economisi apă a�a? 
� Foarte u�or fiule, trebuie doar să îŃi aminte�ti să închizi robinetul în timp ce săpune�ti 

farfuriile, paharele �i tacâmurile. Dacă lăsăm apa să curgă în timp ce săpunim, consumăm foarte 
multă apă pe care nu o folosim deloc. Astfel, ceea ce trebuie făcut este: întâi, le udăm cu puŃină 
apă. Apoi închidem robinetul �i săpunim totul până când sunt foarte curate. La final, deschidem din 
nou robinetul pentru a clăti vasele �i le punem la uscat pe suportul de uscat vase. 

 
Atunci, Lucas a adăugat: 
� .i mamă, nu este necesar să deschidem robinetul la maxim, este suficient să fie deschis până 

la jumătate, nu�i a�a? 
� Bine gândit, Lucas! � a exclamat sora sa. 
� ÎŃi dai seama, Mati? � spuse Lucas � Cu aceste ultime două sfaturi cunoa�tem deja trei metode 

pentru a economisi u�or apa. 
� Este adevărat, Lucas, dacă toate persoanele ar urma aceste mici sfaturi ar fi foarte bine pentru 

planetă, �i în special atunci când vin perioade de secetă a�a cum ne�au explicat la �coală. 
� “Secetă” este când nu plouă o perioadă mai îndelungată �i se termină apa, nu�i a�a Mati? .i 

asta este rău pentru culturi, păduri, animale… nu�i a�a? 
� A�a este, Lucas � spuse Mati – .i pentru noi. 
Cei doi copii �i�au terminat desertul lini�tiŃi având în minte Ńelul de a urma exemplele pe care le 

învăŃaseră.  
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3. Sfaturile bunicului 

 
Într�o după�amiază, după ore, Mati �i Lucas au mers să î�i viziteze bunicul. Trecuseră câteva 

zile de când nu îl văzuseră �i aveau multe lucruri să îi povestească. Bunicul �i�a primit nepoŃii cu o 
îmbrăŃi�are puternică. Apoi a luat loc pe fotoliul său vechi de unde le spuse de atâtea ori pove�ti 
nepoŃilor săi, care îl ascultau tot timpul foarte atenŃi, a�ezaŃi pe covor. De această dată, Lucas i�a 
povestit bunicului său trucurile pe care le învăŃase pentru a economisi apa, iar bunicul îl asculta cu 
multă atenŃie. Apoi Mati a întrebat: 

� Bunicule, tu cuno�ti un alt sfat pentru a economisi apa? 
� Sigur că da, �tiu mai multe… vreŃi să vă povestesc? 
� Da, te rugăm – răspunseră fraŃii în acela�i timp.  
 
Atunci bunicul s�a ridicat din fotoliul său �i le�a spus să meargă împreună în baie. Odată ajun�i, 

bunicul a ridicat capacul rezervorului. NepoŃii se priveau intrigaŃi deoarece nu �tiau ce dorea să le 
arate.  

� PriviŃi copii � spuse bunicul. 
Mati �i Lucas �i�au ridicat capetele �i au rămas foarte miraŃi când au văzut o sticlă de apă plină 

în interiorul rezervorului. 
FraŃii nu au găsit decât o explicaŃie: bunicului nu îi mai încăpeau sticlele în frigider. 
Bunicul a râs de explicaŃia nepoŃilor �i le�a spus că această sticlă servea pentru ca rezervorul să 

folosească mai puŃină apă la umplere �i astfel să nu se folosească atâta apă la tragerea lanŃului. 
� Ce idee bună, s�au gândit copiii. 
 
� .i nu doar atât – a adăugat bunicul. Există mai multe modalităŃi de a economisi apa la toaletă. 
� Poveste�te�ne, bunicule! � spuse Lucas sărind. 
Bunicul �i�a frecat barba, cum făcea întotdeauna înainte să povestească una dintre pove�tile 

sale, �i a început: 
� Este foarte important să vă spălaŃi în fiecare zi, a�a cum bine �tiŃi. 
În acel moment Lucas se gândi la lenea care îl apuca câteodată la ora de baie de la sfâr�itul 

fiecărei după amieze.  
� .i? – a întrebat Mati. 
� PuteŃi să vă spălaŃi fără să fie nevoie să umpleŃi toată cada cu apă. Este mai bine să faceŃi un 

du�, fiindcă se folose�te mai puŃină apă �i rămâi la fel de curat. 
Acum Mati începu să se gândească că era timpul să facă du� �i să nu mai folosească cada pe 

post de piscină. 
 
� .i mai sunt – spuse bunicul. Dacă atunci când te săpune�ti sub du� la�i robinetul deschis, 

consumi apă pe care nu o folose�ti. Astfel, este mult mai bine să închideŃi robinetul în timp ce vă 
săpuniŃi �i să îl deschideŃi din nou pentru a vă clăti de săpun. Astfel, veŃi rămâne la fel de lucitori �i 
veŃi economisi o mare cantitate de apă. Dacă doriŃi să verificaŃi, încercaŃi să faceŃi du� a�a cum v�
am spus dar punând dopul la cadă. Când terminaŃi veŃi vedea că aŃi folosit foarte puŃină apă în 
comparaŃie cu o cadă plină cu apă. Cum vi s�a părut? 

� Fenomenal, bunicule � spuse Mati.  
� Ce multă cantitate de apă se poate economisi de acasă! Dacă toŃi am urma aceste sfaturi, apa 

de pe Planetă ar dura mai mult până s�ar termina – a comentat Lucas. 
� Bine spus! � spuseră Mati �i bunicul. 
Datorită tuturor pove�tilor spuse de bunic, Mati �i Lucas aveau mai multe sfaturi de adăugat la 

lista lor.  
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4. Trebuie să irigăm fără a risipi 

 
Mati �i Lucas au plecat să petreacă sfâr�itul de săptămână la casa unchiului �i mătu�ii lor de la 

Ńară. Era o casă imensă, înconjurată de o grădină frumoasă de zarzavaturi �i cu o curte enormă 
pentru a se putea juca cu veri�orii lor. Profitând de faptul că unchiul lor pusese un co� de baschet în 
curte, veri�orii au început să joace baschet. Într�un moment al jocului, Mati a aruncat mingea 
fratelui său puŃin mai puternic decât era normal �i aceasta a zburat peste capul lui Lucas până la 
grădina de zarzavaturi. 

 
Mati a fugit să caute mingea intrând în grădina plină de ro�ii, ardei �i dovleci. De fapt, aproape 

a confundat mingea cu unul dintre dovleci, dar în final a găsit�o. Când s�a aplecat să o ia, Mati a 
văzut ceva ciudat întins care părea un �arpe �i s�a speriat. Unchiul său, la auzirea Ńipătului nepoatei 
sale, a fugit în ajutorul său. 

� Ce s�a întâmplat Mati? 
� Nimic, nimic – spuse ea u�urată � pentru un moment am crezut că acest furtun de cauciuc 

negru era un �arpe. 
� Vai! – a exclamat unchiul său surâzând � dar acesta este un furtun de irigaŃie prin picurare. 
� IrigaŃie prin picurare? Ce este aceasta? – a întrebat Lucas, care se apropiase pentru că era 

nerăbdător să reînceapă partida. 
 
� IrigaŃia prin picurare este o modalitate de irigare fără a risipi apa, a spus unchiul ridicând 

furtunul pentru a fi văzut mai bine de către copii. Apa iese sub formă de picături prin aceste găuri 
mici pe care le are furtunul. Astfel, pământul ia toată apa. Dacă a� uda grădina cu un jet de apă 
curentă, s�ar umple tot de apă pentru că pământul nu ar avea timp să absoarbă asemenea cantitate 
de apă �i, fiindcă apa ar rămâne pe pământ, s�ar pierde prin evaporare. 

Lucas �i�a amintit că la �coală le�au explicat că apa se evaporă din cauza razelor de soare. 
 
Mati s�a gândit că irigaŃia prin picurare era o metodă bună, însă a comentat: 
� Ceea ce este rău este că pentru a uda acele ghivece cu flori mai îndepărtate din grădină nu 

putem folosi aceea�i metodă de economisire a apei. 
 
În acel moment, mătu�a sa a apărut la fereastra de la bucătărie. łinea în mâini o cratiŃă 

aburindă plină de zarzavaturi fierte în apă �i spuse: 
� BineînŃeles că putem economisi apa, Mati! Putem “refolosi” apa utilizată la fierberea 

alimentelor. VeniŃi �i veŃi vedea! 
ToŃi au mers la bucătărie unde mătu�a lor a scos zarzavaturile din cratiŃă �i le�a pus într�o 

farfurie. Apoi, unchiul a pus cratiŃa cu apă la fereastră pentru a se răci. 
 
Câteva ore mai târziu, când apa din cratiŃă se răcise, unchiul lui Mati �i Lucas a udat toate 

ghivecele cu flori din acea grădină cu acea apă. .i unchiul lor le�a povestit că astfel apa nu se 
evapora din cauza soarelui, deoarece se însera. În acea seară, toŃi au cinat în aer liber minunatele 
zarzavaturi din grădina unchiului �i a mătu�ii. Nu fusese doar o zi foarte distractivă la Ńară, ci �i o 
zi în care au învăŃat noi metode pentru a economisi apa.  
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5. Cina bunicii 
 
Într�o după amiază de miercuri, Mati �i Lucas aveau deja temele făcute �i era lini�tiŃi citind 

fiecare o carte de aventuri în sufrageria casei lor. Dintr�odată, au auzit sunetul u�ii deschizându�se. 
Era bunica copiilor, care venea încărcată cu co�ul de cumpărături plin. Mati �i Lucas s�au ridicat 
dintr�o săritură �i au mers să o ajute. 

În bucătărie, în timp ce bunica scotea lucrurile din co�, Mati �i Lucas le puneau la locul 
corespunzător. Cu toate acestea, din când în când trebuiau să întrebe: “unde se pune asta?, unde se 
pune cealaltă?”. Ceea ce �tiau foarte bine era locul unde se păstrau biscuiŃii �i sucurile. Bunica era 
foarte recunoscătoare pentru ajutorul nepoŃilor �i le�a propus să o ajute �i la pregătirea cinei. 
Adevărul este că Mati �i Lucas nu aveau nimic mai bun de făcut până la sfâr�itul după amiezii, a�a 
că au acceptat cu multă plăcere propunerea bunicii. 

 
În acea seară, bunica le�a spus că le va pregăti o salată �i apoi pe�te la cuptor. Lui Mati îi 

plăcea foarte mult să fie ea cea care pregătea pe�tele, a�a că a scos foarte decisă pe�tele din apă. 
Pe�tele era congelat �i lui Mati i�a venit ideea că cea mai rapidă modalitate de decongelare era să îl 
pună sub robinetul deschis, lăsând multă apă călduŃă să curgă peste acesta. Bunica aproape î�i puse 
mâinile în cap văzând ce face nepoata sa: 

 
� A�teaptă Mati, închide robinetul, nu este grabă. Vom lăsa pe�tele să se decongeleze în partea 

de jos a frigiderului. ÎŃi dai seama că decongelându�l astfel nu consumăm nici un pic de apă �i între 
timp putem pregăti salata. 

� Ai dreptate! � răspunse Mati. .i atunci bunica a lăsat pe�tele în partea de jos a frigiderului.  
 
Cum Lucas a văzut că sora sa se ocupa de pe�te, el s�a autonumit responsabilul de salată. Fără a 

sta pe gânduri un minut a luat lăptucile �i a spus: 
� Bunico, eu voi pregăti lăptucile pentru salată. 
� De acord Lucas, dar înainte de toate nu uita să speli lăptucile cu apă. 
� Ai dreptate! .i imediat a deschis robinetul �i a pus lăptucile sub un jet puternic de apă. 
 
� Lucas, dragule, închide robinetul un moment � l�a întrerupt bunica � dacă speli lăptucile a�a 

consumi prea multă apă. Este mult mai bine să umpli un vas cu apă până la mijloc �i să pui 
lăptucile înăuntru, a�a nu consumi atâta apă. 

 � Nu mi�a trecut prin cap. Ai văzut, Mati? Deja cunoa�tem încă o modalitate de a economisi 
apa. 

La final, bunica �i nepoŃii săi au terminat de pregătit o cină demnă de cel mai bun restaurant. 
Când au sosit părinŃii lor de la lucru �i au terminat de mâncat au spus cel mai sincer mulŃumesc 
bucătăresei �i celor două ajutoare improvizate.  
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6. Mati, Lucas #i ma#ina vecinului 

 
Era o după amiază de vară în care Mati �i Lucas doreau să se plimbe cu bicicleta prin parc, a�a 

cum făcuseră de multe ori. Mama lor le�a amintit să poarte casca, iar pe drum spre parc să aibă 
multă grijă la ma�ini, mai ales la intersecŃii, unde trebuiau să se oprească �i să privească cu atenŃie 
înainte de a se decide să treacă.  
La ie�irea din casă au văzut că vecinul lor spăla în faŃa casei automobilul său cel mare �i nou. Mati 
�i Lucas s�au apropiat să îl salute �i Mati spuse:  

� La cât este de mare acest automobil va dura o eternitate 
� .i veŃi consuma foarte multă apă! � a adăugat Lucas. 
� VreŃi să vă ajutăm? � întrebă Mati. 
� Adevărul este că �ase mâini lucrează mai bine decât două. De acord! � răspunse vecinul. 
Când Lucas a terminat de numărat mâinile celor trei, �i�a dat seama că l�au inclus �i pe el în 

muncă. 
Într�o secundă Mati �i Lucas au udat bureŃii într�o găleată cu apă �i săpun �i au început să 

cureŃe caroseria automobilului. 
 
Când era tot automobilul săpunit, vecinul s�a gândit că cel mai rapid era să îndepărteze săpunul 

cu furtunul, a�a că nu a stat pe gânduri �i a deschis robinetul dând un jet puternic de apă pe partea 
frontală a automobilului. Lucas, văzându�l, a alergat să�i spună să nu ude cu furtunul �i a închis 
robinetul furtunului. Vecinul l�a privit mirat �i atunci Lucas i�a spus: 

 � VedeŃi, dacă utilizaŃi furtunul consumaŃi multă apă în mod inutil �i va rămâne totul ud. 
Adevărul este că cel mai bun lucru pentru a economisi apa este spălând automobilul la o spălătorie 
de automobile, însă cum deja am început, ceea ce putem face este să îndepărtăm resturile de săpun 
cu ni�te găleŃi de apă �i astfel nu consumăm atâta apă. 

 
În acel moment, vecinul a golit o găleată de apă, rămânând partea superioară a automobilului 

practic curată. Apoi a umplut găleata cu apă din nou �i a vărsat�o într�o parte împărŃind bine apa 
peste tot. Cu încă două găleŃi, automobilul a rămas lucitor, ca �i cum l�ar fi cumpărat în acea zi. Cei 
trei erau uimiŃi de cât de bine ie�ise. 

 
Când terminaseră deja de strâns totul, Mati a observat că robinetul nu fusese închis bine �i 

picura. S�a gândit că dacă continua să picure a�a, pe parcursul unei zile consuma multă apă. Astfel 
Mati �i�a folosit toate forŃele pentru a�l închide, însă la final nu a reu�it. Lucas s�a apropiat cu 
multă siguranŃă �i i�a cerut surorii sale să se îndepărteze, însă nici el nu a putut să îl închidă: 

� Ce dificil e! � spuse Lucas în timp ce sufla în palmele înro�ite. 
 
Văzând ce se întâmplă, vecinul a intrat un moment în garajul său �i a ie�it cu o unealtă foarte 

mare. Nu exista robinet care să reziste unei astfel de unelte. A strâns bine robinetul cu cheia �i 
acesta nu a mai picurat. Mati �i Lucas erau foarte încântaŃi deoarece folosiseră apa într�un mod 
foarte responsabil. .i, drept premiu pentru ajutorul lor, vecinul i�a plimbat cu automobilul cel nou 
�i i�a invitat să bea un suc.  
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