
അക്്ാള് അമ്ശിളശിമാമന് ഉമ്മുക്കുല്സുവശികന് 
കൂടയശില് വന്ശിരുന്നു. നക്ത്ക്കുട്ന്ാര അമ്ശി
ളശിമാമന് ഇരശികോന് നീങ്ങശിയശിരുന്് സ്ഥലമുണ്ടാ
കേശികകോടുത്തു.

ഉമ്മുക്കുല്സു തകന് കൂടയുകമടുത്് വീട്ശിക്ലകേ് 
നടന്നു. ആരുും കാണാകത തകന് മുറശിയുകട 
ക്മ്പ്പുറത്് അവളാ കൂട കകാണ്ടുകവച്ചു. പശികന് 
ഉറങ്ങാന് കശിടന്നു.

അമ്ശിളശിമാമനുും നക്ത്ങ്ങളും ഉമ്മുക്കുല്സു
വശികന ഉറങ്ങാക്ന വശിട്ശിലേ. അവര ഉമ്മുക്കുല്സു
വശികന് കാലശികല കവള്ളശികകോലസുകള് കശിലകേശി 
ഒച്ചയുണ്ടാകേശി. ഇടയ്കവര ഉമ്മുക്കുല്സുവശികനയുും 
എടുത്് ജാലകത്ശിലൂകട പുറക്ത്കേ് പറന്നു. 
ആകാ്ത്ശിലൂകട ക്മഘക്കൂട്ങ്ങള്കേശിടയശിലൂകട  
പറന്നുപറന്് നടന്നു. തളരന്ക്്ാള് അമ്ശിളശി
മാമനുും നക്ത്ങ്ങളും അവകള കട്ശിലശില് കകാണ്ടു 
കചന്് കശിടത്ശി. ഒരു പുതക്ടുത്് ഉമ്മുക്കുല്സു
വശികന പുത്ശിച്ചു.  വീണ്ടുും കൂടയശില് കയറശി ഇരുന്് 
ഉമ്മുക്കുല്സു ഉറങ്ങുന്തുും ഉറകേത്ശില് ചശിരശിക്കു
ന്തുും ക്നാകേശിയശിരുന്നു.

പാതശിരാത്ശിയശികലക്്ാക്ഴാ ഉമ്മുക്കുല്സു 
കഞട്ശിയുണരന്നു. എഴുക്ന്റ്റ ഉടകന  അവള് 
ക്മ്പ്പുറക്ത്കേ് ക്നാകേശി. ആ കൂട അവശികടത
കന്യശിക്ലേ. അവകളഴുക്ന്റ്റ്  ക്മ്കേരശികശിക്ലകേ് 
നടന്നു. ക്നാക്കുക്മ്ാള് കൂടയശില് അമ്ശിളശിമാമനുും 
നക്ത്ങ്ങളും ഇലേ. അവള് ജാലകത്ശിനരശികശി
ക്ലകേ് കചന്നു.

പുറകത് ഇരുട്ശില് മശിന്ാമശിനുങ്ങുകള് പാറശി
കേളശിക്കുന്നു.

ദൂകര ആകാ്ത്തുനശിന്നുും അമ്ശിളശിമാമന് 
അവകള ക്നാകേശി ചശിരശിക്കുന്നു. ചുറ്റശിലമുള്ള നക്
ത്ങ്ങളും അവകള ക്നാകേശി ചശിരശിക്കുന്നു. ഉമ്മുക്കുല്
സു ജാലകത്ശിലൂകട ്ക പുറക്ത്ക്കു നീട്ശി. 
അക്്ാള് ഒരു മശിന്ാമശിനുങ്ങ് അവളകട ്ക
കവള്ളയശില് വന്ശിരുന്നു. അവളക്്ാള് ്ക 
പതുകകേ അടച്ചു.

മശിന്ാമശിനുങ്ങശികനയുും കകാണ്ടവള് തകന് 
കശിടകേയശിക്ലകേ് കചന്നു. മശിന്ാമശിനുങ്ങശികന പാടശി 
ഉറക്കുന്തശിനശിടയശില് എക്്ാക്ഴാ ഉമ്മുക്കുല്സുവും 
ഉറങ്ങശിക്്ായശി.

പകാമ്ം നകകാണിയും കളിക്കാന് 
ഇഷ്ടമനലേ? ഇതകാ ഒരു പുതിയ പകാമ്ം 
നകകാണിയും. ആറ് വശമുള് ഒരു 
ഡഡ തയ്യകാറകാക്ി ഒരുങ്ിനക്കാളൂ.. 
അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ളില് 1, 
2, 3, 4, 5, 6 കത്തുകള് ഇടകാന് മറ
ക്ടേ (അറിയകാത്തവര് മുതിര്ന്ന 
വനരകാട് നചകാദിക്നണ..) പച്ചയും 
ചവപ്പും കള്ികളിന്ലത്തുന്കാള് 
നിര്നദശങ്ള് നിങ്ന്ള കകാത്തിരി
ക്കുന്നു.

നകരള ദുരതെ നിവകാരണ അനതകാ
റിറ്റിയകാണ് ഈ കളി തയ്യകാറകാക്ിയത്.

കളിക്കൂ കളിക്കൂ.. ജലസംരക്ഷണ 
മകാര്ഗങ്ന്ളക്കുറിച്ച് അറിയൂ..

കളിച്ചോളൂ... 
വരള്ച്ചയില് നിന്ന് ജലസമൃദ്ിയിലലക്ന്...

ന്ചയ്യരുതകാത്തത്
08  എകന് വീട്ശില് കശിണര ഉള്ളതുകകാണ്ട് ഞാന് 

ജലസുംരക്ണ മാരഗങ്ങകളാന്നുും സ്ീക
രശികോറശിലേ. ഈ വരള്ച്ച എകന് ബാധശിക്കു
ന്തലേ.

13  എകന് വീട്ശില് പച്ചകേറശിയുും പഴങ്ങളും കഴുകു
ന്ത് തുറന്ശിട് ്പ്ശിനടശിയശിലാണ്.

19  കവള്ളത്ശികന് പുനരുപക്യാഗും പ്രാക്യാഗശി
കമായശി ബുദ്ശിമുട്ായതുകകാണ്ട് ഞാന് 
അതശിന് ശ്രമശികോറശിലേ.

24  ഞങ്ങളകട കാര കഴുകുന്ത് ക്ഹാസ് വച്ചാ
ണ്. അത് വളകര എള്മാണ്. ക്ഹാസശിലൂകട 
- (10 മശിനുട്് ) 400 ലശിറ്റര.

28  ഞാന് ഒരു ബകേറ്റ് കവള്ളും കുറച്ച് ഉപക്യാ
ഗശിച്ചതുകകാണ്ട് ക്കരളത്ശില് ഒരു വ്യത്യാസ
വും ഉണ്ടാവകമന്് ക്താന്നുന്ശിലേ.

33  എകന് വീട്ടുമുറ്റത്തു ക്കാണകീക്റ്റാ ്ടല്ക്സാ 
ഇടാന് അച്ഛകന നശിരബന്ധശിക്കുും.

കുട്ടികളുടെ ശാസ് ത്ര ദ വ്ൈവാരടിക26



ന്ചനയ്യടേത്
05  വീട്ശികലക്യാ സ്കൂളശികലക്യാ ക്താട്ും നന

യ്ക്കുന്ത് രാവശികലക്യാ, ്വകുക്ന്രക്മാ 
മാത്മായശിരശിക്കുും; എന്നുമാത്മലേ നനയ്ക്കു
ന്ത് ഒരു ബകേറ്കകാക്ണ്ടാ വാട്രക്യാന് 
കകാക്ണ്ടാ ആയശിരശിക്കുും. പൂക്തൊട്ും നനയ്കാ
ന് ക്ഹാസ് ഉപക്യാഗശിച്ചാല് (5 മശിനശിറ്റശില്) 
120 ലശിറ്ററും, ബകേറ്റ് ഉപക്യാഗശിച്ചാല് 5 
ലശിറ്ററമാണ് കചലവാകുന്ത്.

11  പലേ് ക്തക്കുക്മ്ാക്ഴാ മുഖും കഴുകുക്മ്ാക്ഴാ 
കവള്ളും ഒരു പാത്ത്ശില് സ്രൂപശിച്ചുകകാണ്ട് 
ഉപക്യാഗശിക്കുും. ഒരശികേലും ്പ്് തുറന്ശി
ട്് കചയ്യുകയശിലേ. ടാ്ശില് നശിന്നുും ക്നരശിട്് 
ഉപക്യാഗശിച്ചാല് - 40 ലശിറ്റര (15 മശിനശിട്് ).

16  വീട്ശികല ്പപ്പുകളശില് ക്ചാരച്ചയുകണ്ടങ്ശില് 
ഞാന് ഉടകന അച്ഛകനക്യാ അമ്കയക്യാ 
അറശിയശിക്കുകയുും അത് ്രശിയാക്കുകയുും 

കചയ്യുും.
22  കുളശിക്കുക്മ്ാള് ഞാന് ഷവര ഉപക്യാഗശി

കോകത ഒരു ബകേറ്റ് (20 ലശിറ്റര) കവള്ളും 
മാത്ും ഉപക്യാഗശിക്കുും. ഷവര - 90 ലശിറ്റര.

26  ഞാന് സരകോരശികന് ജലസുംരക്ണ 
മാരഗങ്ങകള കുറശിച്ച് മനസ്ശിലാക്കുകയുും 
അത് പ്രാവരത്ശികമാകോന് പ്രയത്ശിക്കു 
കയുും കചയ്യുും (പ്രക്ത്യകശിച്ചുും മഴകവള്ള 
സുംഭരണശികകളക്കുറശിച്ച് ).

30  ഞാന് ഫ്ലഷ് ഉപക്യാഗശിക്കുക്മ്ാള് നശിയ
ന്തശിതമായ അളവശില് മാത്ക്മ ഉപക്യാ
ഗശികോറള്ളു. വലശിയ ഫ്ലഷ് ടാങ്കുകളശില് 
കവള്ളത്ശികന് അളവ് കുറയ് ക്കുവാന് 
ഞാന് ഒരു കു്ശി നശിറകയ കവള്ളും എടുത്് 
അടച്ച് അത് ഫ്ലഷ് ടാങ്ശില് നശിക്ക്പശിക്കുും. 
അത് കവള്ളത്ശികന് അളവ് കുറയ്കാന് 
സഹായശിക്കുും. (ഫ്ലഷ്-10 മുതല് 13 ലശിറ്റര).
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വരള്ച്ചയില് നിന്ന്

ജല 
സമൃദ്ിയിലലയ്കന്

+2 എകന്ഴുതശിയ കള്ളശിയശികലത്ശിയാല് 
2 കള്ളശി മുക്ന്ാട്് നീങ്ങാും.  

-2 എന്ാകണങ്ശില് 2 കള്ളശി പുറക്കാട്ടുും.
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