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Πώρ δομείηαι ένα πποληπηικό ππόγπαμμα καηά ηος εκθοβιζμού 

Γηα λα επηηεπρζνύλ ζην κέγηζην βαζκό νη ζηόρνη ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξέπεη λα ιάβεη ολιζηικό σαπακηήπα. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα 

ππάξρεη θαζνιηθή βνύιεζε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη κοινή ανηίλητη για 

ηο ηι είναι εκθοβιζμόρ.  

Τν ζρέδην δξάζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο θαη πξαθηηθέο γηα 

ηνπο εκπαιδεςηικούρ, γηα ηνπο μαθηηέρ, αιιά θαη γηα ηνπο γονείρ. 

 

Η αλάπηπμε ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη 1-2 ρξόληα γηα λα 

απνδώζεη. Γηα λα επηηεπρζεί αιιαγή ζηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά 

ρξεηάδεηαη σπόνορ, ςπομονή και επιμονή. Απηό πνπ έρεη όκσο ζεκαζία 

είλαη λα εγθαζηδξπζεί κηα μεθάζαξε ενδοζσολική κοςληούπα πος θα 

απαξιώνει ηον εκθοβιζμό νδεγώληαο ζηαδηαθά ζηε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ.  

ΟΡΙΜΔΝΔ ΙΓΔΔ ΓΙΑ ΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ: 

Α. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ  

1. Πξνζεγγίδνπλ ζε όια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα ην θαηλόκελν ηνπ 

εθθνβηζκνύ (π.ρ. ζην Σρεδηαζκό & Τερλνινγία θαηαζθεπάδνπλ ην «θνπηί ησλ 

παξαπόλσλ», ζηελ Τέρλε θηηάρλνπλ αληηεθθνβηζηηθέο αθίζεο πνπ ζα 

αλαξηεζνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζρνιείνπ θιπ.) 

2. Δηζάγνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζην ζρνιηθό πξόγξακκα (θύιια 

εξγαζίαο, ζεαηξηθό παηρλίδη, επεμεξγαζία παξακπζηώλ θαη ηαηληώλ θιπ.) 

3. Παξνπζηάδνπλ ζηα παηδηά πγηείο θαη ζεκηηνύο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο κηαο 

πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο.  

4. Δπαλαζρεδηάδνπλ ηνλ ηξόπν θαη ην ρώξν ηεο παηδνλνκίαο.  

5. Δληζρύνπλ κε θάζε ηξόπν παηδηά πνπ επίιπζαλ ζπγθξνύζεηο ή επέδεημαλ 

σξηκόηεηα ζε ζηηγκέο θξίζεο. 

6. Σπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα πνπ αθνξνύλ ηελ εθθνβηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΥΔΨ, ην ΠΙ ή ην Σύλδεζκν Πξόιεςεο θαη 

Αληηκεηώπηζεο ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα). 

7. Σπλεδξηάδνπλ ζπδεηώληαο ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο (εζσηεξηθή 

αλαηξνθνδόηεζε). 

8. Αμηνινγνύλ ηελ πνξεία θξαηώληαο εκεξνιόγην. 
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Β. ΜΑΘΗΣΔ  

1. Μειεηνύλ εηο βάζνο ηνλ εθθνβηζκό δηαθξίλνληαο θαη’ αξράο πνηεο 

ζπκπεξηθνξέο εκπίπηνπλ ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία. 

2. Γηεμάγνπλ έξεπλεο θσδηθνπνηώληαο ηηο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρνιείν θαζώο θαη ηνπο ρώξνπο πνπ εθδειώλνληαη.  

3. Αλαγλσξίδνπλ ηηο επζύλεο θαη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ησλ «ακέηνρσλ ζεαηώλ». 

4. Δληνπίδνπλ ηηο πνιιαπιέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ν εθθνβηζκόο (γηα ηα 

εκπιεθόκελα παηδηά, γηα ηνπο γνλείο, γηα ηνπο θίινπο, γηα ηνπο δαζθάινπο θιπ.) 

5. Αζθνύληαη κέζσ κειέηεο πεξηπηώζεσλ ή ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνύζεσλ.  

6. Σπλζέηνπλ ην δηθό ηνπο θώδηθα αληηεθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

7. Αζθνύληαη ζην λα ιύλνπλ ηε ζησπή ηνπο αλαθέξνληαο εθθνβηζηηθά 

πεξηζηαηηθά. Γηαρσξίδνπλ ην «θαηαγγέιισ» από ην «ελεκεξώλσ». 

Αλαγλσξίδνπλ κε ζαθήλεηα ζε πνηα άηνκα ζα απεπζύλνληαη.  

8. Γεκηνπξγνύλ θνπηί παξαπόλσλ όπνπ αλώλπκα αθήλνπλ ζεκεηώκαηα γηα 

εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά. 

9. Αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ κέληνξα ζε κηθξόηεξα ή ζπλνκήιηθα παηδηά 

(ρξεηάδεηαη ζπγθξνηεκέλν πξόγξακκα θαη εθπαίδεπζε).  

 

Γ. ΓΟΝΔΙ 

1. Δλεκεξώλνληαη ζε αλνηθηή ζπλάληεζε γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Σπκκεηέρνπλ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα πνπ δηνξγαλώλεη ην ζρνιείν (ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο). 

3. Σπδεηείηαη ην ελδερόκελν αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ ξόισλ (π.ρ. επηηήξεζε 

ησλ επηθίλδπλσλ ρώξσλ εμσηεξηθά ηνπ ζρνιίνπ, ζπλνδεία παηδηώλ θαηά ηηο 

εμσζρνιηθέο επηζθέςεηο θ.ά.) 

ΟΡΙΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΔΝΑ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ: 

 

Α. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ  

1. Πώο ζα επηηεπρζεί νκνθσλία, δέζκεπζε θαη θνηλή αληίιεςε γηα ην ζέκα ηνπ 

εθθνβηζκνύ; 

2. Πώο ζα επηκνξθσζνύλ γύξσ από ην ζέκα; 

3. Πνηα κέζα θαη πνηεο πξνζεγγίζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέζα ζηελ 

ηάμε; 

4. Πώο ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα; 

5. Πώο ζα εληαρζεί ην πξόγξακκα κέζα ζηελ ύιε; 

6. Πνηα ζα είλαη ε πνιηηηθή ρεηξηζκνύ εθθνβηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ;  
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7. Πώο ζα επηηεξνύληαη θαιύηεξα νη «επηθίλδπλνη» ρώξνη ηνπ ζρνιείνπ; 

8. Πώο ζα αμηνινγείηαη ην πξόγξακκα; 

9. Πόηε νινθιεξώλεηαη ην πξόγξακκα;  

10. Τη ζα γίλεη ηελ επόκελε ρξνληά πνπ ζα έξζνπλ λένη καζεηέο;  

11. Πνηνη άιινη θνξείο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ; 

 

Β. ΜΑΘΗΣΔ 

1. Πνηεο είλαη νη εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο; 

2. Πνηεο είλαη νη ζπλέπεηεο ηνπ εθθνβηζκνύ θαη πνηνπο αθνξνύλ; 

3. Πνύ ζπκβαίλνπλ ηα πεξηζζόηεξα εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά θαη γηαηί;  

4. Πώο αληηδξνύλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο; 

5. Πώο αληηδξνύλ όηαλ είλαη ζεαηέο κηαο εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο; 

6. Πώο ζα αλαθέξνπλ όηη δέρνληαη εθθνβηζκό όηαλ θνβνύληαη ή ληξέπνληαη;  

7. Πνύ ζα απεπζύλνληαη γηα ζπκβνπιέο θαη πώο ζα ληώζνπλ εκπηζηνζύλε; 

8. Τη ζα θάλνπλ αλ δελ βξνπλ άκεζε αληαπόθξηζε από ηνπο ελήιηθεο; 

9. Πώο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην θίιν ηνπο πνπ δέρεηαη εθθνβηζκό;  

10. Πνηνη είλαη νη πην αζθαιείο ρώξνη γηα λα παίδνπλ ην δηάιεηκκα; 

 

Γ. ΓΟΝΔΙ 

1. Πώο ζα ελεκεξσζνύλ γηα ην ζέκα ηνπ εθθνβηζκνύ; 

2. Πώο ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη; 

3. Πώο ζα ζπλεηζθέξνπλ εκπξάθησο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ; 

4. Πώο ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 

Δπεκηάζειρ: 

 

*Δθαξκνγή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ομαλή μεηάβαζη ηυν 

παιδιών ηηρ η’ ηάξηρ ζηο Γςμνάζιο αλλά και ηυν παιδιών ηος 

Νηπιαγυγείος ζηην Α’ ηάξη. Πνιιέο εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζπλδένληαη 

κε ην άγρνο θαη ηελ αλαζθάιεηα ησλ παηδηώλ θαηά ην ζηάδην κεηάβαζεο από 

έλα πεξηβάιινλ ζε άιιν.  

 

*Σπζηεκαηηθή ζςνεπγαζία μιαρ μεγάληρ ηάξηρ με μια μικπή  (θνηλά καζήκαηα, 

αγώλεο κε κηθηέο νκάδεο, θνηλή ζεαηξηθή παξάζηαζε, θνηλέο εθδξνκέο θιπ.). Η 

ζπλεξγαζία ζα νδεγήζεη ζε αβίαζηε ζύζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ παηδηώλ κε 

απνηέιεζκα λα κεησζνύλ ηα εθθνβηζηηθά πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνύλ κεγάια 

πξνο κηθξά παηδηά. 
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Ειζαγωγή - Πρώηη ζσνάνηηζη – Καλή αρτή 

 

Σηόρνη: 

 Να επηζεκαλζνύλ νη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 Να εμεγεζεί ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 Να ζπκθσλεζνύλ νη θαλόλεο, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Πνξεία:  

 Παξνπζηάδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ην Πξόγξακκα. Επηζεκαίλνληαη νη ζηόρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη εμεγνύληαη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο, όπσο ν 

ρξόλνο δηεμαγσγήο θαη ε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Εμεγείηαη, επίζεο, ε δνκή πνπ 

ζα έρεη θάζε ζπλάληεζε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Θα πεξηιακβάλεη: α) ην 

ζεσξεηηθό κέξνο, ζην νπνίν ε εθπαηδεπηηθόο-εξεπλήηξηα κε εκπινθή ησλ καζεηώλ ζα 

παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο ηδέεο ηνπ ζέκαηνο ηεο ζπλάληεζεο, β) ην πξαθηηθό κέξνο, ζην 

νπνίν ζα ππάξρεη δξαζηεξηόηεηα γηα ηνπο καζεηέο θαη γ) ε ζπδήηεζε, θαηά ηελ νπνία 

ζα επαλέξρνληαη ηα βαζηθά ζεκεία θαη ζα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 

εκπεηξία ησλ παηδηώλ. 

   

 Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ζε θύιιν εξγαζίαο ηη αλακέλνπλ από απηό ην Πξόγξακκα 

θαη ηη νη ίδηνη ζα ήζειαλ λα πεξηιακβάλεη. 

 

 Σπκθσλνύληαη νη θαλόλεο, πνπ ζα δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, από ηελ 

εθπαηδεπηηθό-εξεπλήηξηα θαη ηνπο καζεηέο, θαηαγξάθνληαη θαη ππνγξάθνληαη σο 

ζπκβόιαην. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΓΙΣΑΓΩΓΗ - Πνώηε ζοκάκηεζε 

                                          

Καιή ανπή 
Τη πενημέκεηξ από ηηξ ζοκακηήζεηξ ζημ πιαίζημ ημο Πνμγνάμμαημξ, 

πμο λεθηκάξ ζήμενα ζηεκ ηάλε ζμο; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Τη ζα ήζειεξ εζύ κα πενηιαμβάκμοκ αοηέξ μη ζοκακηήζεηξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πμημη θακόκεξ απμθαζίζαηε ζηεκ ηάλε ζμο όηη ζα βμεζήζμοκ ζηεκ 

θαιύηενε ιεηημονγία ημο Πνμγνάμμαημξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________    

     Υπμγναθή: _________________________ 

 
Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... ___________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Ειζαγωγή – Δεύηερη ζσνάνηηζη – Πες ηο με ηο δικό ζοσ ηρόπο... 

 

Σηόρνη: 

 Να έρνπλ ηα παηδηά κηαλ πξώηε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ αιηξνπηζκνύ θαη ηηο 

ζρεηηθέο ππνελόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 Να εθθξάζνπλ ειεύζεξα ηηο ζρεηηθέο θαζεκεξηλέο ηνπο εκπεηξίεο. 

 

Πνξεία: 

 Παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά κε ηξόπν θαηαλνεηό ην πεξηερόκελν ηεο έλλνηαο 

ηνπ αιηξνπηζκνύ θαη ησλ έμη παξακέηξσλ ηνπ, πνπ επηιέγεθαλ σο αληηθείκελν 

ηεο παξεκβαηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο (κνίξαζκα, βνήζεηα, παξεγνξηά, 

ζπλεξγαζία, ζπγρώξεζε -ην λα ζπγρσξώ θαη λα ζπρσξηέκαη-). 

 

 Δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα εθθξάζνπλ πξνθνξηθά θαη γξαπηά ηηο ηδέεο 

ηνπο γηα ην πεξηερόκελν ησλ ελλνηώλ θαη ην πξνζσπηθό αληίθξηζκα, πνπ 

έρνπλ γηα ηα ίδηα, δειαδή ηη ζεκαίλνπλ γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Γηα 

θάζε έλλνηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη έλα ζθίηζν. 

 

Υιηθό:  

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΓΙΣΑΓΩΓΗ –Δεύηενε ζοκάκηεζε 

 

Πεξ ημ με ημ δηθό ζμο ηνόπμ... 
Να μνίζεηξ με ημ δηθό ζμο ηνόπμ ηα πημ θάης παίνκμκηαξ θαη 

παναδείγμαηα από ηεκ θαζεμενηκή ζμο δςή. Από θάης μπμνείξ κα 

δεμημονγήζεηξ έκα ζπεηηθό ζθίηζμ. 

 

Αιηνμοηζμόξ γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

  

 

 

 

 

 

 

Μμίναζμα γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Βμήζεηα γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεγμνηά γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Σοκενγαζία γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Τμ κα ζογπςνώ γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμ κα ζοπςνηέμαη γηα μέκα ζεμαίκεη... 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Ειζαγωγή – Τρίηη ζσνάνηηζη – Το παιτνίδι ηοσ αληροσιζμού 

 

Σηόρνη: 

 Να  δνζεί ε επθαηξία ζηα παηδηά λα εθδειώζνπλ ειεύζεξα θαη έκπξαθηα ηνλ 

αιηξνπηζκό ηνπο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Δεκηνπξγείηαη ζηα παηδηά ην ελδηαθέξνλ λα παίμνπλ ην «παηρλίδη ηνπ 

αιηξνπηζκνύ». Δίλνληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο. Γηα θάζε παηδί θιεξώλεηαη ην 

όλνκα ελόο ζπκκαζεηή ηνπ ή κηαο ζπκκαζήηξηάο ηνπ. Κάζε παηδί θξαηά 

κπζηηθό ην όλνκα, πνπ ηνπ θιεξώζεθε. Τν παηρλίδη δηαξθεί κηαλ εβδνκάδα, 

θαηά ηελ νπνία θάζε παηδί πξνζπαζεί λα εθθξαζηεί αιηξνπηζηηθά απέλαληη 

ζην παηδί, πνπ ηνπ θιεξώζεθε. Τα παηδηά παξνηξύλνληαη λα βξνπλ πνηθίινπο 

ηξόπνπο λα εθδεισζνύλ (λα κνηξαζηνύλ, λα βνεζήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνύλ 

θ.ι.π.). 

 

 Τα παηδηά θξαηνύλ εκεξνιόγην γηα ηηο κέξεο, πνπ δηαξθεί ην παηρλίδη. 

Γξάθνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κεηαμύ άιισλ γηα ηα εμήο: 

πώο κπνξνύλ λα εθδειώζνπλ ηνλ αιηξνπηζκό ηνπο, πώο ηνλ εθδειώλνπλ, ηη 

αληηκεηώπηζε έρνπλ, πνηεο αιηξνπηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο δέρνληαη από άιια 

παηδηά, πνηεο ζπκπεξηθνξέο ζα ήζειαλ λα δερηνύλ, πώο ηνπο θάλεη λα ληώζνπλ 

ε ζπκπεξηθνξά, πνπ ηα ίδηα εθδειώλνπλ θαη ε ζπκπεξηθνξά, πνπ ηα ίδηα 

δέρνληαη. 

 

 Σην ηέινο ηεο εβδνκάδαο ηνπ παηρληδηνύ γίλεηαη ε απνθάιπςε ησλ νλνκάησλ, 

πνπ θιεξώζεθαλ θαη ζπδεηείηαη ε όιε εκπεηξία ηνπ παηρληδηνύ. Ελδεηθηηθέο 

εξσηήζεηο, πνπ κπνξνύλ λα σζήζνπλ ηα παηδηά πξνο ζπδήηεζε, είλαη νη πην 

θάησ: 

- Είραηε θαηαιάβεη πνην παηδί εθδεισλόηαλ κε αιηξνπηζηηθό ηξόπν 

απέλαληί ζαο. Πώο; 

- Θα ζέιαηε λα παξνπζηάζεηε ζηελ νινκέιεηα ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο 

θάηη από ην εκεξνιόγην, πνπ θξαηήζαηε; 

- Πνηα ζπλαηζζήκαηα βηώζαηε απηέο ηηο κέξεο, πνπ παίδαηε ην παηρλίδη 

ηνπ αιηξνπηζκνύ; Γηαηί λνκίδεηε; 

- Τη άιιν ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε απηήλ ηε βδνκάδα; 

- Μπνξείηε λα ζπλερίζεηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δξαζηεξηόηεηα λα 

εθθξάδεηε ηνλ αιηξνπηζκό ζαο κε θάζε επθαηξία θαη πξνο θάζε 

θαηεύζπλζε (ζπκκαζεηέο, γνλείο, δάζθαινη θ.ι.π.);     

 

Υιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Καξηέιεο κε ηα νλόκαηα ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο 
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ΓΙΣΑΓΩΓΗ – Τνίηε ζοκάκηεζε 

                                          

Τμ παηπκίδη ημο αιηνμοηζμμύ 
Πημ θάης μπμνείξ κα θναηήζεηξ εμενμιόγημ γηα όζεξ μένεξ δηανθεί 

ημ παηπκίδη ημο αιηνμοηζμμύ. Μπμνείξ κα γνάθεηξ γηα ηηξ ζθέρεηξ 

θαη ηα ζοκαηζζήμαηά ζμο, γηα ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ μπμνείξ κα 

εθδειώζεηξ ημκ αιηνμοηζμό ζμο, γηα ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ 

ηειηθά ημκ εθδειώκεηξ, γηα ηεκ ακηημεηώπηζε πμο έπεηξ, γηα ηεκ 

αιηνμοηζηηθή ζομπενηθμνά, πμο εθδειώκμοκ άιια παηδηά γηα ζέκα, 

γηα ημ πώξ ζα ήζειεξ κα εθδειώκμκηαη θαη γηα ό,ηη άιιμ ζέιεηξ.  

Πνώηε μένα 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Δεύηενε μένα 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Τνίηε μένα 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Τέηανηε μένα 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πέμπηε μένα 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς...  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Ειζαγωγή – Τέηαρηη ζσνάνηηζη - Γραμμαηοκιβώηια 

 

Σηόρνη: 

 Να δνζεί ε επθαηξία ζηα παηδηά λα εθθξαζηνύλ κε εηιηθξίλεηα γηα ην πώο ζα 

ήζειαλ λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη νη άιινη ζην πιαίζην ησλ έμη εηδώλ 

αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 Να θαηαθέξνπλ λα αληηθξίζνπλ ηνλ άιιν ελζπλαηζζεηηθά  παξαηεξώληαο ηηο 

αλάγθεο, πνπ έρεη θαη θαηαλνώληαο όηη πνιιέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο δηθέο ηνπ. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Γίλεηαη αξρηθά ζπδήηεζε γηα δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ εκπίπηνπλ ζηα έμη 

είδε αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ην Πξόγξακκα.   

 

 Σηελ ηάμε παξνπζηάδνληαη έμη γξακκαηνθηβώηηα, πνπ γξάθνπλ πάλσ ην 

θαζέλα κηαλ από ηηο ελόηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Εμεγείηαη όηη ζθνπόο είλαη 

λα ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηα θνπηηά γξακκέλεο νη ζθέςεηο ησλ παηδηώλ, είηε 

επώλπκα, είηε αλώλπκα, όπσο ληώζνπλ θαιύηεξα λα εθθξαζηνύλ. Μπνξνύλ 

λα γξάθνπλ γηα όπνην θνπηί ζέινπλ θαη λα αλαθέξνπλ ζηελ επηζηνιή ηνπο πώο 

ζα ήζειαλ λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη νη άιινη θαη πώο νη ίδηνη πξνζπαζνύλ λα 

εθδειώλνληαη πξνο ηνπο άιινπο σο πξνο ην είδνο ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ 

νπνία επέιεμαλ λα γξάςνπλ. Μπνξνύλ λα γξάθνπλ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο, όπνηε ληώζνπλ ηελ αλάγθε λα ην θάλνπλ θαη γηα όπνην 

από ηα έμη ζέκαηα ζέινπλ. 

 

 Οη επηζηνιέο δηαβάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζπδεηνύληαη. 

Μπνξνύλ λα δηαβάδνληαη θαη ζε θάζε ελόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο μερσξηζηά. 

Μέζα από ηε ζπδήηεζε ηα παηδηά θαζνδεγνύληαη λα δνπλ ηα πξάγκαηα από 

ηελ πξννπηηθή ηνπ άιινπ θαη κπνξνύλ αβίαζηα λα θαηαιήμνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα όηη όζα ζα ήζειαλ λα ηνπο θάλνπλ νη άιινη, κπνξνύλ νη ίδηνη λα 

ηα θάλνπλ γηα ηνπο άιινπο. Αθνύ κέζα από ηελ παξνπζίαζε ησλ επηζηνιώλ, 

ζα θαηαιάβνπλ όηη ε αλάγθε καο λα βηώλνπκε ηνλ αιηξνπηζκό είλαη, ελ 

πνιινίο, θνηλή. 

 

Υιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Έμη γξακκαηνθηβώηηα ην θαζέλα κε κηαλ από ηηο πην θάησ ιέμεηο γξακκέλε 

πάλσ ηνπ: κνηξάδνκαη, βνεζώ, παξεγνξώ, ζπλεξγάδνκαη, ζπγρσξώ, 

ζπρσξηέκαη. 
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ΓΙΣΑΓΩΓΗ – Τέηανηε ζοκάκηεζε 
 

 

Γναμμαημθηβώηηα 
Μπμνείξ κα γνάρεηξ μηακ επηζημιή γηα όπμημ από ηα έλη 

γναμμαημθηβώηηα ζέιεηξ. Μπμνείξ κα εθθνάζεηξ ηηξ ζθέρεηξ θαη ηα 

ζοκαηζζήμαηά ζμο ειεύζενα θαη ακ ημ επηζομείξ θαη ακώκομα. 

______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Ειζαγωγή – Πέμπηη ζσνάνηηζη – Γέμιζε με τρώμα ηην καρδιά ζοσ... 

 

Σηόρνη: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην γεγνλόο όηη ε αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνθαιεί 

ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο άιινπο επραξίζηεζε. 

 

 Να πξνζδώζνπλ ζηελ αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά κεγάιε αμία. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Σπδεηείηαη κε ηα παηδηά ην ζέκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ πξνθαινύληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηόζν ζε απηόλ πνπ εθδειώλεη 

ηε ζπκπεξηθνξά, όζν θαη ζε απηόλ πνπ ηε δέρεηαη. Τα παηδηά θαινύληαη λα 

απαξηζκήζνπλ ζπλαηζζήκαηα, λα ηα ζρνιηάζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο γηα ηελ άπνςε όηη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα βηώλεη θαη απηόο πνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη αιηξνπηζηηθά θαη απηόο πνπ είλαη ν απνδέθηεο ηνπ 

αιηξνπηζκνύ. 

 

 Παξνηξύλνληαη ηα παηδηά λα εηζεγεζνύλ ηξόπνπο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ επραξίζηεζε, πνπ πξνθαιεί ε 

αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ώζηε λα ζέινπλ λα εληζρύζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξηθνξέο. 

 

 Λακβάλνληαη ππόςε νη ηδέεο ησλ παηδηώλ πξνο αμηνπνίεζε, αιιά πξνηείλεηαη 

θαη έλαο άιινο ηξόπνο σο εμήο: θάζε παηδί παίξλεη θύιιν εξγαζίαο, πνπ έρεη 

πάλσ δύν ζρήκαηα θαξδηάο. Τν έλα αληηπξνζσπεύεη ηελ επραξίζηεζε από ηελ 

εθδήισζε αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ην άιιν ηελ επραξίζηεζε από ηελ 

απνδνρή από θάπνηνλ άιιν παξόκνηαο ζπκπεξηθνξάο. Σηε δηάξθεηα κηαο 

κέξαο, θάζε θνξά, πνπ πξνθύπηεη ηέηνηα επραξίζηεζε, ρξσκαηίδνπλ έλα 

πνζνζηό ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλάινγνπ ζρήκαηνο. Μεγάιε επραξίζηεζε 

αληηζηνηρεί ζε κεγαιύηεξν ρξσκαηηζκέλν εκβαδόλ θαη αληίζεηα. 

 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη ζπδήηεζε. Εθθξάδνληαη 

αξρηθά ειεύζεξα γηα ηελ εκπεηξία, πνπ είραλ ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο, πνπ 

εθάξκνζαλ ην «γέκηζκα ηεο θαξδηάο». Δηαηππώλνπλ, ζηε ζπλέρεηα, νξηζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Καηαλννύλ όηη νη ζπκπεξηθνξέο καο επεξεάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη όηη έρνπκε επζύλε γηα ην πώο ληώζνπλ νη άιινη. 

Σπλεηδεηνπνηνύλ πόζν σξαία ζα ήηαλ αλ ζην ηέινο ηεο κέξαο νη θαξδηέο ζην 

ραξηί ήηαλ νιόθιεξεο ρξσκαηηζκέλεο θαη πόζν πην σξαία ζα ήηαλ αλ ζην 

ηέινο θάζε κέξαο έλησζαλ ηηο δηθέο ηνπ θαξδηέο «γεκάηεο ρξώκα».  

 

Υιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Φξσκαηηζηά κνιύβηα 
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ΓΙΣΑΓΩΓΗ – Πέμπηε ζοκάκηεζε 

 

 
 

Γέμηζε με πνώμα ηεκ θανδηά ζμο... 
Κάζε θμνά πμο θάπμημξ ζμο ζομπενηθένεηαη με ηνόπμ πμο ζε 

εοπανηζηεί, γέμηδε με πνώμα ηεκ πνώηε θανδηά. Κάζε θμνά πμο 

εοπανηζηηέζαη από ημκ ηνόπμ πμο εζύ ζομπενηθένεζαη ζε θάπμημκ 

άιιμ, πνςμάηηδε έκα μένμξ ηεξ δεύηενεξ θανδηάξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Μοίραζκα – Έθηε ζσλάληεζε – Το αιθάβεηο ηες προζθοράς 

 

Σηόρνη: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ κε άιινπο πνιιά 

πξάγκαηα, λα πξνζθέξνπλ θαη λα δερηνύλ ηελ πξνζθνξά άιισλ. 

 

 Να θαηαιάβνπλ όηη ηα πξάγκαηα, πνπ κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ, δπλαηό λα 

είλαη πιηθά, αιιά θαη κε πιηθά.  

 

Δηαδηθαζία: 

 Με ηε κέζνδν ηεο ηδενζύειιαο ηα παηδηά αλαθέξνπλ δηάθνξα πξάγκαηα, πνπ 

κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κνηξάζκαηνο. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ 

ηδεώλ ζηνλ πίλαθα. 

 

 Σηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη νη ηδέεο ζε πιηθά αληηθείκελα θαη άπιεο 

θαηαζηάζεηο. Αλ ηα παηδηά δελ αλαθέξνπλ νηηδήπνηε πέξα από πιηθά, πνπ 

κπνξεί λα κνηξαζηεί θάπνηνο, παξνηξύλνληαη λα ζθεθηνύλ θάηη άιιν, όπσο ην 

γεγνλόο όηη κπνξεί θάπνηνο λα κνηξαζηεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο 

ηνπ, ηελ πξνζνρή ηνπ, ηε κνλαμηά ηνπ ή λα πξνζθέξεη έλα ρακόγειν, έλα 

γιπθό ιόγν θ.ι.π. 

 

 Σε θύιιν εξγαζίαο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην αιθάβεην ηεο 

πξνζθνξάο. Δίλεηαη ην αιθάβεην θαη γηα θάζε γξάκκα γξάθνπλ θάηη πνπ 

μεθηλά από απηό ην γξάκκα θαη κπνξεί λα πξνζθεξζεί ή λα κνηξαζηεί. 

Πξόθεηηαη γηα θάηη πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ή ζα ήζειαλ θάπνηνο άιινο 

λα ην πξνζθέξεη ζηνπο ίδηνπο. 

 

 Αλαθνηλώλνληαη νξηζκέλα από ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ θαη 

ζπδεηνύληαη. Εμάγνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο αιιειεπίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, όηη ππάξρεη πιεζώξα 

επηινγώλ, όηαλ έρεηο δηάζεζε λα κνηξαζηείο κε ηνπο άιινπο θαη όηη νη 

επηινγέο απηέο δελ εμππαθνύνπλ πάληα πιηθά αληηθείκελα. 

 

Υιηθό:    

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΙΜΖΞΑΟΙΑ – Έθηε ζοκάκηεζε 

    

Πμ αιθάβεημ ηεξ πνμζθμνάξ 
Γηα θάζε γνάμμα μπμνείξ κα βνεηξ δηάθμνεξ ιέλεηξ, πμο λεθηκμύκ 

με αοηό θαη οπμδειώκμοκ ηη ζα μπμνμύζεξ κα πνμζθένεηξ ή κα 

μμηναζηείξ με θάπμημκ, θαζώξ θαη ηη ζα ήζειεξ κα ζμο 

πνμζθένμοκ ή κα μμηναζημύκ θάπμημη άιιμη μαδί ζμο. 
Α: ________________________________________________ 

Β: ________________________________________________  

Γ: ________________________________________________ 

Δ: ________________________________________________  

Γ: ________________________________________________ 

Δ: ________________________________________________  

Ε: ________________________________________________ 

Θ: ________________________________________________  

Ζ: ________________________________________________ 

Η: ________________________________________________ 

Θ: ________________________________________________ 

Ι: ________________________________________________  

Κ: ________________________________________________ 

Λ: ________________________________________________ 

Μ: ________________________________________________ 

Ν: ________________________________________________  

Ξ: _________________________________________________ 

Ο: ________________________________________________  

Π: ________________________________________________ 

Ρ: ________________________________________________  

Φ: ________________________________________________ 

: ________________________________________________  

Σ: ________________________________________________ 

Ω: ________________________________________________  

 
 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς… 

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________ 
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Μοίραζκα – Έβδοκε ζσλάληεζε – Πρόζωπα γεκάηα ταρά... 

 

Σηόρνη: 

 Να παξαηεξήζνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ, όπσο ζρεκαηίδνληαη αλάινγα 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. 

 

 Να ζπκπεξάλνπλ όηη ε πξνζθνξά δεκηνπξγεί ηηο ίδηεο πεξίπνπ εθθξάζεηο θαη 

ζε απηόλ πνπ πξνζθέξεη θαη ζε απηόλ πνπ παίξλεη. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά παξαηεξνύλ εηθόλεο κε εθθξάζεηο πξνζώπνπ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

πνηθίιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 Σηελ πνξεία βιέπνπλ κηαλ εηθόλα, πνπ απεηθνλίδεη έλα παηδί, πνπ πξνζθέξεη 

θάηη ζε κηα γπλαίθα, αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ ηνπο δε 

δηαθξίλνληαη.  

 

 Σπδεηνύλ ιίγν γηα ηελ εηθόλα θαη πξνζπαζνύλ λα ζρεδηάζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν πξνζώπσλ απνδίδνληαο ην πώο ληώζνπλ ηελ ώξα ηεο 

πξνζθνξάο. 

 

 Σπγθξίλνπλ ηα δύν πξόζσπα κεηαμύ ηνπο, θαζώο θαη απηά πνπ ζρεδίαζαλ κε 

εθείλα ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο. 

 

 Με ηηο ζπγθξίζεηο θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα, όπσο όηη ηα δύν πξόζσπα 

θαίλεηαη λα έρνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα έθθξαζε, εθ’ όζνλ ηα ζπλαηζζήκαηα ζε 

πεξίπησζε πξνζθνξάο είλαη θαη από ηηο δύν πιεπξέο ζεηηθά θ.ι.π. 

 

Υιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΙΜΖΞΑΟΙΑ – Έβδμμε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Ννόζςπα γεμάηα πανά... 
Ναναηήνεζε ηα πημ θάης πνόζςπα θαη θύθιςζε εθείκα πμο 

πηζηεύεηξ όηη δείπκμοκ έθθναζε αηόμμο, πμο πνμζθένεη ή 

μμηνάδεηαη θάηη με θάπμημκ ζοκάκζνςπό ημο. 
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Οηεκ πημ θάης εηθόκα ηα παναθηενηζηηθά ηςκ πνμζώπςκ δε 

δηαθνίκμκηαη. Ιπμνείξ κα θακηαζηείξ πώξ είκαη θαη κα ηα 

ζπεδηάζεηξ; Ννμζπάζεζε κα απμδώζεηξ ηε ζοκαηζζεμαηηθή ημοξ 

θαηάζηαζε. 

 

 

Πη παναηενείξ θαη ηη ζομπεναίκεηξ;  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Μοίραζκα – Όγδοε ζσλάληεζε – Ας θάλοσκε κηαλ έρεσλα 

 

Σηόρνη: 

 Να δνπλ ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηνπ κνηξάζκαηνο από κηαλ άιιε νπηηθή γσλία∙ 

ηνπ κνηξάζκαηνο ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 Να πξαγκαηνπνηήζνπλ κηθξνέξεπλα ζρεηηθά κε ην πόζν εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. 

 

 Να αλαινγηζηνύλ πνηεο πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ γηα λα 

ππάξρεη άλεζε έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ.  

 

 

Δηαδηθαζία: 

 Καινύληαη ηα παηδηά λα αλαινγηζηνύλ ην ρξόλν ηεο κέξαο, πνπ έρνπλ 

δηαλύζεη κέρξη ηελ ώξα ηεο ζπλάληεζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα 

κηθξνέξεπλα γηα ηηο ζπλδηαιιαγέο, πνπ είραλ. Από ηηο επθαηξίεο, πνπ είραλ λα 

κηιήζνπλ κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, πόζεο θνξέο αλαθέξζεθαλ απιώο ζε 

εμσηεξηθά γεγνλόηα θαη πόζεο θνξέο εμέθξαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

 

 Τα δεδνκέλα ζπγθεληξώλνληαη ζε πίλαθα θαη πνζνηηθνπνηνύληαη. Αλακέλεηαη 

ε αλαθνξά ζε απιά γεγνλόηα λα ππεξηεξεί έλαληη ηεο έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ παηδηώλ λα εξκελεπζεί ην απνηέιεζκα 

ηεο δηεξεύλεζήο ηνπο. Κάπνηεο ππνβνεζεηηθέο εξσηήζεηο είλαη: 

- Γηαηί πηζηεύεηε όηη παξαηεξείηαη απηό ην θαηλόκελν; 

- Τη ζαο απνηξέπεη από ηελ εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ; 

- Υπάξρεη αλάγθε λα εθδεισζνύλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα ζην πιαίζην 

ηεο ζρνιηθήο ζαο δσήο; 

- Θα ζέιαηε λα κηιάηε πην πνιύ γηα ηνλ εζσηεξηθό ζαο θόζκν; Γηαηί; 

- Τη ζα ζαο βνεζνύζε από ηε ζηάζε ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο ζην λα 

εθθξαζηείηε ζπλαηζζεκαηηθά πην άλεηα; 

- Εζείο πξνζθέξεηε απηήλ ηελ άλεζε ζηνπο άιινπο; 

- Ολνκάζηε ζπλαηζζήκαηα, πνπ εύθνια ζα κνηξαδόζαζηαλ κε άιινπο 

θαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζα είραηε ελδνηαζκνύο λα εθθξάζεηε. 

- Γηαηί νξηζκέλα ζπλαηζζήκαηα ζεσξείηε επθνιόηεξν λα ηα κνηξαζηείηε, 

ελώ άιια όρη (αλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην); 

- Πώο ζρνιηάδεηε ηελ ηδέα λα ππάξρεη νξηζκέλνο ρξόλνο από ηα 

καζήκαηά ζαο, νπόηε όιε ε ηάμε καδί λα κνηξάδεηε ζπλαηζζήκαηα; 

 

 Αθνύ ηα παηδηά θάλνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο ζπιινγηζκνύο γηα ηα πην 

πάλσ ζέκαηα, ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γίλεηαη κηα ζπδήηεζε θαη 

κνηξάδνληαη απόςεηο. Αλαθεθαιαηώλνληαη νη ζηόρνη ηεο ζπλάληεζεο θαη 

ελζαξξύλνληαη ηα παηδηά λα κνηξάδνληαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 

Υιηθό:  

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΙΜΖΞΑΟΙΑ – Όγδμε ζοκάκηεζε  

 
 

Αξ θάκμομε μηακ ένεοκα 
Οθέρμο με πμημοξ μίιεζεξ ζήμενα θαη ηη είπεξ. Ιμηνάζηεθεξ μαδί 

ημοξ θάπμηα απιά γεγμκόηα ή θαη θάπμηα ζοκαηζζήμαηα; 

Οομπιήνςζε ημκ πίκαθα θαη ζογθέκηνςζε ηα απμηειέζμαηά ζμο με 

ηα απμηειέζμαηα ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο ζημκ πίκαθα ηεξ ηάλεξ. 

 

Όκμμα: Γεγμκόηα Οοκαηζζήμαηα 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Γηαηί πηζηεύεηξ όηη παναηενείηαη αοηό ημ θαηκόμεκμ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Πη ζε απμηνέπεη από ηεκ εθδήιςζε ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ ζμο; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Κηώζεηξ ηεκ ακάγθε κα εθδειώζεηξ θάπμηα ζοκαηζζήμαηα ζημ 

πιαίζημ ηεξ ζπμιηθήξ ζμο δςήξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Θα ήζειεξ  κα μηιάξ πημ πμιύ γηα ημ πώξ κηώζεηξ; Γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πη ζα ζε βμεζμύζε από ηε ζηάζε ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο ζημ κα 

εθθναζηείξ ζοκαηζζεμαηηθά πημ άκεηα; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Γζύ πνμζθένεηξ αοηήκ ηεκ άκεζε ζημοξ άιιμοξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Μκόμαζε ζοκαηζζήμαηα, πμο εύθμια ζα μμηναδόζμοκ με άιιμοξ θαη 

ζοκαηζζήμαηα, πμο ζα είπεξ εκδμηαζμμύξ κα εθθνάζεηξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Γηαηί μνηζμέκα ζοκαηζζήμαηα ζεςνείξ εοθμιόηενμ κα ηα 

μμηναζηείξ, εκώ άιια όπη (ακ ζομβαίκεη θάηη ηέημημ); 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Νώξ ζπμιηάδεηξ ηεκ ηδέα κα οπάνπεη μνηζμέκμξ πνόκμξ από ηα 

μαζήμαηά ζαξ, μπόηε όιε ε ηάλε μαδί κα μμηνάδεηε ζοκαηζζήμαηα; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Μνίξαζκα – Έλαηε ζπλάληεζε – Μνηξαδόκαζηε... ζπλαηζζήκαηα 

 

Σηόρνη: 

 Να ζπλεζίζνπλ λα κνηξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα κε ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

 Να εθθξαζηνύλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ λα κνηξάδεζαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθό ζνπ θόζκν. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Επαλέξρεηαη ε ζπδήηεζε ζην ζέκα ηνπ κνηξάζκαηνο ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη παξνηξύλνληαη λα κηιήζνπλ γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο εθείλε ηελ εκέξα ή ηηο ηειεπηαίεο κέξεο. Πξηλ μεθηλήζεη ε 

ζπλνκηιία κεηαμύ ησλ δεπγαξηώλ παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη θάπνηεο 

δεμηόηεηεο, πνπ βνεζνύλ ζηελ πξνζπάζεηα λα εθθξαζηνύλ θάπνηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηόζν από κέξνπο απηνύ πνπ εθθξάδεηαη, όζν θαη από κέξνπο 

απηνύ πνπ είλαη ν απνδέθηεο ζηε ζπδήηεζε. Αλαιακβάλνπλ ελαιιάμ ην ξόιν 

ηνπ δηεπθνιπληή ζηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ εθθξαζηή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

 

 Αθνινύζσο, αθνύ ζπιινγηζηνύλ ηελ εκπεηξία, πνπ είραλ, γξάθνπλ γη’ απηή. 

Γηα παξάδεηγκα, γξάθνπλ αλ δπζθνιεύηεθαλ λα εθθξαζηνύλ, αλ ηνπο 

δηεπθόιπλε ν ζπλνκηιεηήο ηνπο, αλ ηνπο βνήζεζε ε ζπδήηεζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβώο έλησζαλ, αλ ηνπο επραξίζηεζε ε ζπλνκηιία θαη ό,ηη 

άιιν ζέινπλ. 

 

 Αλαθνηλώλνληαη νη ζθέςεηο ησλ παηδηώλ θαη γίλεηαη αλαθεθαιαίσζε γηα ηε 

ζπλάληεζε. 

 

Υιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΙΜΖΞΑΟΙΑ – Έκαηε ζοκάκηεζε 

         
 

Ιμηναδόμαζηε... ζοκαηζζήμαηα 
Δηάιελε έκα ζομμαζεηή ζμο θαη μμηναζηείηε ηα ζοκαηζζήμαηά ζαξ. 

Βμήζεζέ ημκ κα ζμο μηιήζεη θαη μίιεζέ ημο θη εζύ.  

 

Ιεηά γνάρε ηηξ ζθέρεηξ ζμο γηα ηε ζοκμμηιία πμο είπεξ. 

(Δοζθμιεύηεθεξ κα εθθναζηείξ, ζε δηεοθόιοκε μ ζοκμμηιεηήξ ζμο, 

ζε βμήζεζε ε ζοδήηεζε κα θαηακμήζεηξ ηη αθνηβώξ έκηςζεξ, ζε 

εοπανίζηεζε ε ζοκμμηιία θαη ό,ηη άιιμ ζέιεηξ.) 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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Μοίραζκα – Δέθαηε ζσλάληεζε – Το δεζηό θαη γισθό παρακύζη ηωλ δεγισθώλ 

 

Σηόρνη: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη όζν πεξηζζόηεξα δίλνπλ, ηόζν πεξηζζόηεξα 

παίξλνπλ. 

 

 Να πάξνπλ ην κήλπκα γηα ηε ραξά ηεο πξνζθνξάο κέζα από έλα παξακύζη. 

 

 Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο ρσξίο όξνπο πξνζθνξάο θαη ηνπ κνηξάζκαηνο 

ρσξίο ελδνηαζκνύο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά δηαβάδνπλ από ην θύιιν εξγαζίαο ηνπο «Τν δεζηό θαη γιπθό 

παξακύζη ησλ δεγιπθώλ » (Steiner, C. (1992). Le conte chaud et doux des 

chaudouloux. Paris: InterEditions.) 

 

 Απνδίδνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα ην πεξηερόκελν θαη απαληνύλ ηελ εξώηεζε, κε 

ηελ νπνία ηειεηώλεη ην παξακύζη. «Τη ζα γίλεη ζην κέιινλ;»   

 

 Σηε ζπλέρεηα, βγάδνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηθή ηνπο θαζεκεξηλή 

δσή. 

 

Υιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΙΜΖΞΑΟΙΑ – Δέθαηε ζοκάκηεζε 

 
 

Πμ δεζηό θαη γιοθό παναμύζη ηςκ δεγιοθώκ 
 Οε μηα μαθνηκή πώνα μη άκζνςπμη δμοκ εοηοπηζμέκμη. 

Ημοβαιμύκ θνεμαζμέκμ ζηε δώκε ημοξ έκα ζαθμοιάθη με μηθνέξ, 

απαιέξ θμύζθεξ, πμο ηηξ ιέκε δεγιοθά, επεηδή δεζηαίκμοκ θαη 

γιοθαίκμοκ ημοξ ακζνώπμοξ.  Ηάζε θμνά πμο θάπμημξ έπεη ακάγθε 

από έκα δεγιοθό, ημ δεηά. Μ άιιμξ βάδεη ημ πένη ζημ ζαθμύιη θαη 

ημο ημ πνμζθένεη. 

 Πα δεγιοθά είκαη ακελάκηιεηα. Όμςξ αοηό δε ζομθένεη ηεκ 

θαθηά μάγηζζα, πμο δεκ μπμνεί κα πμοιήζεη μύηε ηα θίιηνα ηεξ, 

μύηε ηα πάπηα ηεξ! Απμθαζίδεη κα δεμημονγήζεη έιιεηρε, 

ζθονίδμκηαξ ζημ αοηί εκόξ πςνηθμύ όηη ηα δεγιοθά, πηζακόκ, 

θάπμηα ζηηγμή κα εθιείρμοκ. «Ακ ε γοκαίθα ζμο δίκεη ηα δεγιοθά 

ηεξ ζημκ θαζέκα, δε ζα μείκεη ηίπμηα γηα ζέκα». Ε δήιηα, ε 

αμθηβμιία, ε οπμρία θάκμοκ ηεκ εμθάκηζή ημοξ... Μ ζύδογμξ 

ανπίδεη κα πνμζέπεη ηε γοκαίθα ημο, ε μπμία ειέγπεη ηα παηδηά 

ηεξ... Νμιύ γνήγμνα θμιιάεη όιμ ημ πςνηό. Μη άκζνςπμη δηζηάδμοκ 

κα ακηαιιάλμοκ δεγιοθά. Ε έιιεηρή ημοξ ημύξ θάκεη όιμ θαη πημ 

ζιημμέκμοξ, όιμ θαη πημ ζθοζνςπμύξ, αννςζηαίκμοκ, μαναίκμκηαη 

θαη πεζαίκμοκ. Ε μάγηζζα δεκ πνμιαβαίκεη κα πμοιάεη ηα θίιηνα 

ηεξ, αιιά ηίπμηα δε γίκεηαη. Γπεηδή δε ζέιεη κα πάζεη όιε ηεκ 

πειαηεία ηεξ πνμξ όθειμξ ημο κεθνμηαθείμο, επηκμεί έκα θόιπμ. 

Ννμζθένεη ζημοξ πςνηθμύξ ζαθμοιάθηα θνομ-δαγθςκηέξ. Γίκαη 

μηθνέξ θμύζθεξ, πμο μμηάδμοκ θάπςξ με ηα δεγιοθά, αιιά όηακ ηα 

παίνκεη θακείξ, αηζζάκεηαη παγςκηά θαη πμκάεη. Μη άκζνςπμη 

ανπίδμοκ κα ακηαιιάδμοκ θνομ-δαγθςκηέξ... Δεκ πεζαίκμοκ πηα, 

αιιά θαηακαιώκμοκ πμιιά πάπηα θαη θίιηνα ηεξ μάγηζζαξ. 

Πόηε εμθακίδεηαη ε Δμοιί Κημοκημύ. Γίκαη μηα όμμνθε, 

εγθάνδηα γοκαίθα, πμο λένεη κα μηιά ζηα παηδηά θαη ε μπμία δεκ 
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έπεη αθμύζεη πμηέ  γηα ηεκ έιιεηρε ηςκ δεγιοθώκ. Δίκεη ειεύζενα 

ζε όιμοξ, θάης από ηα έθπιεθηα βιέμμαηα ηςκ πςνηθώκ. 

αμμγειά πμιύ, ηα παηδηά αηζζάκμκηαη όμμνθα μαδί ηεξ θη εθείκε 

ηα γεμίδεη πάδηα θαη θηιηά. Πα παηδηά ηε ιαηνεύμοκ. Ηαη ανπίδμοκ 

κα ακηαιιάδμοκ δεγιοθά δςνεάκ, εύθμια, γηα ηεκ εοπανίζηεζή 

ημοξ. Βιέπμκηαξ αοηό μη εκήιηθεξ, γεμάημη δοζπηζηία, ανπίδμοκ κα 

θηηάπκμοκ θακόκεξ γηα κα νοζμίζμοκ ηηξ ζοκαιιαγέξ ηςκ 

δεγιοθώκ... Πη ζα γίκεη ζημ μέιιμκ; 

 

 

Ιπμνείξ κα αθήζεηξ ηε θακηαζία ζμο κα ηαληδέρεη ζηε πώνα με ηα 

δεγιοθά θαη κα δεηξ ηη γίκεηαη ζημ μέιιμκ.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Νμηα ζομπενάζμαηα βγάδεηξ γηα ηε δηθή ζμο θαζεμενηκή δςή από 

ηεκ ηζημνία, πμο δηάβαζεξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Μνίξαζκα - Ελδέθαηε ζπλάληεζε – Μηα αιιόθνηε εμίζσζε· δίλσ = παίξλσ 

 

Σηόρνη: 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη ε πξνζθνξά έρεη ζεηηθό απνηέιεζκα, όρη κόλν ζε απηόλ 

πνπ παίξλεη, αιιά θαη ζε απηόλ πνπ δίλεη. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Επαλαθέξεηαη ζηε ζπδήηεζε ε ραξά ηεο πξνζθνξάο. Τα παηδηά αλαθέξνπλ 

από ηηο εκπεηξίεο ηνπο πεξηπηώζεηο, πνπ ήηαλ απνδέθηεο θάπνηαο πξνζθνξάο 

θαη πεξηπηώζεηο, πνπ πξνέβεθαλ νη ίδηνη ζε κηαλ πξνζθνξά. Αλαθέξνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ θαη νη δύν θαηαζηάζεηο. Πξνθύπηεη ην 

ζπκπέξαζκα όηη ζε ακθόηεξεο ηηο πεξηπηώζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ 

δεκηνπξγνύληαη, είλαη ζεηηθά. 

 

 Δηαβάδνληαη ζηα παηδηά ζρεηηθέο ηζηνξίεο. Δύν θαιέο επηινγέο είλαη: α) 

«Κνπξάγην, θνηνύια» ηνπ Bob Hartman θαη β) «Έλα όκνξθν πάξε-δώζε» ηνπ 

Brian Sibley, ηα νπνία θπθινθνξνύλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα από ηηο εθδόζεηο 

Απνζηνιηθή Δηαθνλία. 

 

 Σπδεηνύληαη νη ηζηνξίεο. 

 

 Τα παηδηά θαινύληαη λα γξάςνπλ κηα δηθή ηνπο ηζηνξία κε ηίηιν: «Μηα 

αιιόθνηε εμίζσζε∙ δίλσ = παίξλσ». 

 

 Όζα παηδηά ζέινπλ δίλεηαη ε επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε έλαλ ηξόπν ηεο επηινγήο ηνπο, όπσο αλάγλσζε, 

δηήγεζε, εηθνλνγξάθεζε, δξακαηνπνίεζε, θνπθινζέαηξν, ζέαηξν κε θηγνύξεο 

θ.ι.π. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Παξακύζηα (αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία) 
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ΙΜΖΞΑΟΙΑ – Γκδέθαηε ζοκάκηεζε 

 

Ιηα αιιόθμηε ελίζςζε∙ 

δίκς = παίνκς 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

______________________________________________
Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Βοήζεηα – Γφδέθαηε ζσλάληεζε – Η Μαρίλα θαη ηα γελέζιηα ηες Ασγής 

 

ηόρνη: 

 Να θξίλνπλ ηελ εθδήισζε αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ παξνρή βνήζεηαο κέζα από έλα εζηθό δίιεκκα. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Σα παηδηά δηαβάδνπλ κηαλ ηζηνξία βαζηζκέλε ζε κηαλ από ηηο ηζηνξίεο κε 

εζηθά δηιήκκαηα, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Eisenberg ζηηο έξεπλέο ηεο. 

 

 Καινύληαη λα αληηδξάζνπλ ζε απηήλ ηελ ηζηνξία θαη λα πξνβάινπλ ηε δηθή 

ηνπο γλώκε γηα ηελ θαηάζηαζε θαη γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηε 

ρεηξηζηεί ε εξσίδα ηεο ηζηνξίαο. 

 

Τιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΒΟΗΘΓΙΑ – Δςδέθαηε ζοκάκηεζε 

 

Η Μανίκα θαη ηα γεκέζιηα ηεξ Αογήξ 
 

 Μηα μένα έκα θμνίηζη, πμο ημ έιεγακ Μανίκα, πήγαηκε ζηα 

γεκέζιηα ηεξ θίιεξ ηεξ, ηεξ Αογήξ. Καζώξ πενπαημύζε, είδε ζημ 

δνόμμ έκα άιιμ θμνίηζη, πμο είπε πέζεη θάης θαη είπε πηοπήζεη 

ζημ πόδη. Τμ πιεγςμέκμ θμνηηζάθη παναθάιεζε ηε Μανίκα κα πάεη 

ζημ ζπίηη ηεξ κα εηδμπμηήζεη ημοξ γμκείξ ηεξ γηα κα ηεκ πάκε ζημ 

γηαηνό. Ακ, όμςξ, ε Μανίκα έηνεπε κα θένεη ημοξ γμκείξ ημο 

θμνηηζημύ, ζα ανγμύζε κα πάεη ζηα γεκέζιηα θαη ζα έπακε ηεκ 

ημύνηα, ημ παγςηό θαη ηα παηπκίδηα. Τη έπνεπε κα θάκεη ε Μανίκα; 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Βοήζεηα –  Γέθαηε ηρίηε ζσλάληεζε – Το παηδί θαη ηο υάρη 

 

ηόρνη: 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ζην ζέκα ηεο βνήζεηαο αηόκσλ, πνπ έρνπλ θάπνηα 

αλάγθε. 

 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη αμίδεη λα ζπζηάδεηο νξηζκέλα πξάγκαηα γηα λα 

δώζεηο βνήζεηα.  

 

Δηαδηθαζία: 

 Παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά ην παξακύζη «Σν παηδί θαη ην ςάξη» ηνπ Γηώξγε 

Κξόθνπ από ηηο Εθδόζεηο «Νένη Αθξίηεο». 

 

 Σα παηδηά ζρνιηάδνπλ ιίγν ην πεξηερόκελό ηνπ θαη πξνβάιινπλ ηηο απόςεηο 

ηνπο. 

 

 Αθνινύζσο, επηρεηξνύλ λα γξάςνπλ κηαλ ηζηνξία πέξα από ην επίπεδν ηνπ 

παξακπζηνύ, ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, πνπ ζα κπνξνύζε λα 

αληηζηνηρεί ζην λόεκα ηνπ παξακπζηνύ. Σνπο δίλεηαη, επίζεο, ε επηινγή λα 

δσγξαθίζνπλ θάηη από ην παξακύζη θαη από ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη λα 

βάινπλ ζην ζρέδηό ηνπο ιεδάληεο θαη ζπλλεθάθηα κε ιόγηα. 

 

 Γίλεηαη παξνπζίαζε κέξνπο ησλ εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ. 

 

Τιηθό: 

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Παξακύζη «Σν παηδί θαη ην ςάξη» 
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ΒΟΗΘΓΙΑ – Δέθαηε ηνίηε ζοκάκηεζε 

 

Τμ παηδί θαη ημ ράνη 
Θα μπμνμύζε κα ζομβεί ζηεκ θαζεμενηκή δςή θάηη ακάιμγμ με ημ 

παναμύζη πμο παναθμιμύζεζεξ; Να γνάρεηξ μηακ ηέημηα οπμζεηηθή 

ή θαη πναγμαηηθή ηζημνία. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

________________________________________ 



38 

 

ΒΟΗΘΓΙΑ – Δέθαηε ηνίηε ζοκάκηεζε 

 

Τμ παηδί θαη ημ ράνη 
Να δςγναθίζεηξ θάηη από ημ παναμύζη θαη θάηη ακάιμγμ από ηεκ 

θαζεμενηκή ζμο δςή. Μπμνείξ κα βάιεηξ δηάιμγμοξ ζε ζοκκεθάθηα 

ή ιεδάκηεξ ζημ ζπέδηό ζμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

________________________________________ 
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Βοήζεηα – Γέθαηε ηέηαρηε ζσλάληεζε – Ποηοσς θαη πώς λα βοεζήζοσκε 

 

ηόρνη: 

 Να αλαγλσξίζνπλ όηη όινη νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ησλ 

ζπλαλζξώπσλ ηνπο. 

 

 Να είλαη ζε ζέζε λα βξίζθνπλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα 

πξνζθέξνπλ κηα βνήζεηα, πνπ ζα δώζεη επραξίζηεζε ζηνπο άιινπο. 

 

 

Δηαδηθαζία: 

 Σα παηδηά ζπδεηνύλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό αλ ππάξρεη θάπνηνο πνπ κπνξεί λα δεη 

ρσξίο ηελ παξακηθξή βνήζεηα από ηνπο γύξσ ηνπ.  

 

 Αλ θαηαιήμνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη όινη ζέινπλ βνήζεηα γηα κηαλ θαιύηεξε 

δσή, ηόηε πνηεο νκάδεο αλζξώπσλ ζα κπνξνύζαλ νη ίδηνη λα βνεζήζνπλ. Οη 

εηζεγήζεηο ηνπο γηα ηηο νκάδεο, πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ, γξάθνληαη ζηνλ 

πίλαθα, π.ρ. ζπκκαζεηέο, γνλείο, αδέιθηα, δάζθαινη, ζπγγελείο, γείηνλεο, 

ειηθησκέλνη, θησρνί, άγλσζηνη.   

 

 ηελ νκάδα ηνπο δηαιέγνπλ γηα πνηεο νκάδεο αλζξώπσλ ζα ήζειαλ λα 

εηζεγεζνύλ ηξόπνπο γηα βνήζεηα θαη ηνπο θαηαγξάθνπλ. 

 

 Αλαθνηλώλνληαη νη ηδέεο ησλ παηδηώλ θαη επηιέγνληαη νξηζκέλεο γηα λα 

πινπνηεζνύλ, είηε από νκάδεο παηδηώλ, είηε αηνκηθά. 

 

 

Τιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΒΟΗΘΓΙΑ – Δέθαηε ηέηανηε ζοκάκηεζε 

 

Πμημοξ θαη πώξ κα βμεζήζμομε... 
 

Πμημοξ ακζνώπμοξ ζα μπμνμύζαηε κα βμεζήζεηε θαη με πμημοξ 

ηνόπμοξ; 

_________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

_________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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_________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

_________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Βοήζεηα – Γέθαηε πέκπηε ζσλάληεζε – Ας απιώζοσκε τέρη βοεζείας... 

 

ηόρνη: 

 Να κάζνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. 

 

 Να δείμνπλ ελδηαθέξνλ ζην λα επηλννύλ ηξόπνπο βνήζεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Σα παηδηά θαζνδεγνύληαη λα εκπιαθνύλ ζε κηα δηαδηθαζία παξνρήο βνήζεηαο 

ζε άηνκν, πνπ έρεη κηαλ αλάγθε, ηελ νπνία κπνξνύλ νη ίδηνη λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ζε θάπνηνλ βαζκό. Επηιέγνπλ έλα άηνκν από ην ζρνιείν ηνπο ή έμσ από απηό 

θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε λα ην βνεζήζνπλ σο πξνο ηελ αλάγθε, πνπ 

έρεη.  

 

 ηελ ηάμε ζπδεηνύλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο. 

 

 ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνπλ ηελ πεξίπησζή ηνπο θαη κνηξάδνληαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο θαη παίξλνπλ αλαηξνθνδόηεζε από ηνπο ζπκκαζεηέο θαη 

ηε δαζθάια ηνπο. 

 

 Παίξλνπλ ηδέεο θαη από ηνπο άιινπο θαη εηζεγνύληαη θαη νη ίδηνη ηη άιιν 

κπνξνύλ λα θάλνπλ. 

 

Τιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΒΟΗΘΓΙΑ – Δέθαηε πέμπηε ζοκάκηεζε 

 

Αξ απιώζμομε πένη βμεζείαξ... 
Σημ πενηβάιιμκ ζμο οπάνπμοκ πμιιά άημμα πμο πνεηάδμκηαη 

βμήζεηα. Γπέιελε έκα πμο κμμίδεηξ όηη μπμνείξ κα βμεζήζεηξ θαη 

θάκε ό,ηη μπμνείξ γη’ αοηό. Αλημπμίεζε ημ πνόκμ ηςκ δηαθμπώκ ζμο 

με ηνόπμ πμο κα βμεζήζεηξ θάπμημκ ζοκάκζνςπό ζμο, αιιά θαη κα 

βμεζεζείξ θη εζύ κα κηώζεηξ ημ πανμύμεκμ μήκομα ηεξ αγάπεξ ημο 

κεμγέκκεημο Χνηζημύ.    

 

Δώζε έκα ρεοδώκομμ ζημ άημμμ πμο δηάιελεξ γηα κα μπμνείξ κα 

μηιήζεηξ γη’ αοηό, πςνίξ κα ημ εθζέζεηξ: 

_______________________________________________ 

 

Πμηα ακάγθε πανμοζηάδεη, ηεκ μπμία ζα πνμζπαζήζεηξ κα 

ηθακμπμηήζεηξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Τη μπμνείξ κα θάκεηξ γη’ αοηό ημ άημμμ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Τη ζέιεηξ κα θάκεηξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Πενίγναρε ηεκ εμπεηνία ζμο ζηεκ πνμζπάζεηα κα βμεζήζεηξ αοηό 

ημ άημμμ.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Πμηα ζοκαηζζήμαηα πνμθάιεζε ε όιε δηαδηθαζία, ηόζμ ζημκ εαοηό 

ζμο, όζμ θαη ζημ άημμμ, πμο πνμζπάζεζεξ κα βμεζήζεηξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Βοήζεηα - Γέθαηε έθηε ζσλάληεζε – Η παράζηαζε αρτίδεη... 

Α΄ κέρος: 

ηόρνη: 

 Να αμηνινγεζεί ε εκπεηξία βνήζεηαο, πνπ είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

 Να κνηξαζηνύλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δηαδηθαζία: 

 Ολνκάδσ ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο ηάμεο σο εμήο: «λαη», «όρη», «δελ μέξσ», 

«ζέισ λα πσ θάηη» θαη αληηπξνζσπεύνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο. 

Σνπνζεηώ θαξηέιεο κε ηηο νλνκαζίεο ζηνπο ηνίρνπο. 

 

 Ρσηώ κηα ζεηξά εξσηήζεσλ θαη δεηώ από ηα παηδηά λα πάλε ζηνλ ηνίρν, πνπ 

αληηπξνζσπεύεη ηε δηθή ηνπο γλώκε. Οη εξσηήζεηο είλαη: 

- νπ άξεζε ε εκπεηξία βνήζεηαο, πνπ είρεο; 

- ε έθαλε λα κάζεηο θάηη; 

- Θα ηελ επαλαιάβεηο; 

- Ννκίδεηο όηη ρξεηάδεηαη λα έρεηο ηέηνηεο εκπεηξίεο; 

 

 Δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά, πνπ δηάιεμαλ ηνλ ηνίρν «ζέισ λα πσ θάηη», λα 

κηιήζνπλ. 

Τιηθά: 

 Καξηέιεο κε ηηο απαληήζεηο «λαη», «όρη», «δελ μέξσ», «ζέισ λα πσ θάηη» 

Β΄ κέρος: 

ηόρνη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ πεξηζηάζεηο, πνπ ρξήδνπλ βνήζεηαο. 

 Να επηλννύλ ηξόπνπο γηα παξνρή βνήζεηαο. 

 Να κεηαδίδνπλ θαη ζε άιινπο ηα κελύκαηα, πνπ παίξλνπλ από ην Πξόγξακκα. 

Δηαδηθαζία: 

 Δίλνληαη ζηα παηδηά θνύθιεο θνπθινζέαηξνπ θαη παξνηξύλνληαη λα 

εηνηκάζνπλ έλα ζελάξην γηα θνπθινζέαηξν γηα κηθξά παηδηά, πνπ λα έρεη σο 

ζηόρν λα ηα δηδάμεη λα βνεζνύλ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα βαζηθή ηδέα γηα ην 

ζελάξην, ε δαζθάια μεθηλά κηαλ ηζηνξία σο εμήο: «Η Ραθαέια θαη ν Άλζηκνο 

είλαη δύν αδειθάθηα θαη έλα απόγεπκα πήγαλ πεξίπαην κε ην ζθπιάθη ηνπο. 

Καζώο πξνρσξνύζαλ θάηη είδε θαη έηξεμε λα θύγεη. Δελ επέζηξεςε θαη ηα δύν 

παηδηά παληθνβιήζεθαλ.» Καζώο θάζνληαη όινη ζε θύθιν, θηππά ζηνλ ώκν ην 

δηπιαλό παηδί θαη απηό ζπλερίδεη ηελ ηζηνξία, όπσο ζέιεη. Μέρξη λα κηιήζεη 

θαη ην ηειεπηαίν παηδί ε ηζηνξία πξέπεη λα νινθιεξσζεί. Γίλεηαη θαη 

καγλεηνθώλεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα λα βνεζήζεη κεηά ζηε ζπγγξαθή ηνπ 

δηαιόγνπ γηα ην θνπθινζέαηξν. 

 

 Εηνηκάδεηαη ε παξάζηαζε από ηηο νκάδεο θαη όπνηα ςεθηζηεί θαιύηεξε από 

ηα ίδηα ηα παηδηά παξνπζηάδεηαη ζηελ πξώηε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ.  

Τιηθά:   

 Καζεηόθσλν-θαζέηα 

 

 Κνύθιεο θνπθινζέαηξνπ-θνπθινζέαηξν θαη θύιιν εξγαζίαο     
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ΒΟΗΘΓΙΑ – Δέθαηε έθηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Η πανάζηαζε ανπίδεη... 
 

Δηαιέλεηε θμύθιεξ θαη γίκεηε ζεκανημγνάθμη. Δώζηε ημ μήκομα 

ζηα μηθνά παηδηά κα βμεζμύκ. Μόιηξ είζηε έημημμη δεκ έπεηε πανά 

κα δώζεηε πανάζηαζε γηα ηα παηδηά ηεξ πνώηεξ ηάλεξ ημο 

ζπμιείμο ζαξ. Σίγμονα ζα ζαξ απμιαύζμοκ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Παρηγοριά – Δέκαηη έβδομη ζσνάνηηζη – Ας παρηγορήζοσμε ηο λύκο 

 

ηόρνη: 

 Να κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ κηαλ θαηάζηαζε από ηελ πξννπηηθή ηνπ άιινπ 

θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηε ζέζε ηνπ. 

 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ελζπλαίζζεζεο. 

 

 

Δηαδηθαζία: 

 Γίλεηαη ιόγνο γηα ην παξακύζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο. Σα παηδηά θαινύληαη 

λα ζθεθηνύλ ηελ ηζηνξία από ηελ πιεπξά ηνπ ιύθνπ. Αλ ν ιύθνο εμέζεηε ηα 

γεγνλόηα, ζα ήηαλ άξαγε ηα ίδηα;  

 

 Σα παηδηά θαινύληαη λα πνπλ ηελ ηζηνξία κε ην ζηόκα ηνπ ιύθνπ θαη όπσο 

απηόο ηελ είδε. 

 

 ηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθόο ηνύο δηαβάδεη ηελ ηζηνξία. Υξεζηκνπνηεί θαη 

ηελ θνύθια ηνπ ιύθνπ κέζα από ην θνπθινζέαηξν. 

 

 πδεηνύλ ην ζέκα ηνπ λα κπνξεί θάπνηνο λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα 

ηνλ ληώζεη. 

 

 Σα παηδηά, πνπ θαηαθέξλνπλ λα «ληώζνπλ ην ιύθν», δξακαηνπνηνύλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ θνπθινζέαηξνπ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα ηνλ 

παξεγνξήζνπλ. 

 

  

Τιηθό:   

 Η ηζηνξία ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο κέζα από ηα κάηηα ηνπ ιύθνπ 

 

 Κνύθιεο - θνπθινζέαηξν
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Παρηγοριά – Δέκαηη όγδοη ζσνάνηηζη – Πώς να παρηγορήζοσμε... 

 

ηόρνη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαηξέρνπλ ζε έλα ξεπεξηόξην ηξόπσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα παξεγνξήζνπλ έλαλ άλζξσπν. 

 

 Να κάζνπλ λα δηαθνξνπνηνύλ ηνλ ηξόπν παξεγνξηάο, αλάινγα κε ην πνην 

είλαη ην πξόζσπν, πνπ ηε ρξεηάδεηαη.  

 

 

Δηαδηθαζία: 

 πδεηνύληαη δηάθνξνη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα 

παξεγνξήζεη θάπνηνλ πνπ ππνθέξεη. Αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλόο όηη θάζε 

πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη όηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη πνιινί 

παξάγνληεο ππόςε γηα λα επηιεγεί ν θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο. 

 

 Σα παηδηά θαινύληαη λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε ελέξγεηεο, πνπ κπνξνύλ λα 

απαιύλνπλ ηνλ πόλν θάπνηνπ πνπ ππνθέξεη γηα θάπνηνλ ιόγν. Σνλίδεηαη όηη ε 

παξεγνξηά δελ εθδειώλεηαη κόλν κε ιόγηα. 

 

 Σίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο αλ νη ηξόπνη παξεγνξηάο, πνπ πξόηεηλαλ, κπνξνύλ 

λα έρνπλ εθαξκνγή αλεμάξηεηα από ην πξόζσπν, πνπ έρεη αλάγθε από 

παξεγνξηά. Πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη θάπνηεο παξεγνξεηηθέο ελέξγεηεο 

ηαηξηάδνπλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, αιιά θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε βάζε ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηεο. 

 

 Σα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηελ ππόζεζε όηη θάπνηνο ηνύο πιεζηάδεη 

ιππεκέλνο θαη έρεη αλάγθε από παξεγνξηά. Καινύληαη λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο 

λα ηνλ παξεγνξήζνπλ αλάινγα κε ην πνην είλαη ην πξόζσπν απηό. 

 

 Γίλεηαη ζπδήηεζε κε ηα παηδηά όιεο ηεο ηάμεο θαη αληαιιάδνληαη ηδέεο.  

 

 

Τιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο
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Πανεγμνηά – Δέθαηε όγδμε ζοκάκηεζε 
 

 

Πώξ κα πανεγμνήζμομε... 
Κάκε μηα ιίζηα με όζμοξ πημ πμιιμύξ ηνόπμοξ μπμνείξ κα 

ζθεθηείξ, μη μπμίμη μπμνμύκ κα απμηειέζμοκ επηιμγέξ, όηακ 

θάπμημξ πνεηάδεηαη κα ημκ πανεγμνήζεηξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

Σα πημ θάης πνόζςπα ζε πιεζηάδμοκ ιοπεμέκα. Γίκαη θακενό όηη 

έπμοκ ακάγθε κα πανεγμνεζμύκ. Πώξ ζα δηαθμνμπμηήζεηξ ημκ 

ηνόπμ πμο ζα ημοξ πανεγμνήζεηξ; 

Μεηένα 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Παηέναξ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Βνέθμξ-αδειθάθη 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Γηαγηά 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Δαζθάια 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

ομμαζεηήξ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

ομμαζήηνηα 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Ξάδειθμξ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Άγκςζημξ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Παηδί με εηδηθέξ ακάγθεξ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Άιιμ πνόζςπμ (ζεμείςζε πμημ) 

______________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Παρηγοριά – Δέκαηη έναηη ζσνάνηηζη – Ας μπούμε ζηη θέζη ηοσ άλλοσ 

 

ηόρνη: 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ελζπλαίζζεζεο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Σίζεηαη ην εξώηεκα ηνπ ηη ζα ζεσξνύζε ν θαζέλαο παξεγνξεηηθό, αλ 

βξηζθόηαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δύζθνιε θαηάζηαζε, π.ρ. αλ πέζαηλε ην 

αγαπεκέλν ηνπ θαηνηθίδην, κε ην νπνίν σο ηώξα κεγάισλαλ καδί. Σα παηδηά 

αλαθέξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ειεύζεξα. 

 

 Καζνδεγνύληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη θάζε παηδί έρεη δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε γηα ην ηη είλαη παξεγνξεηηθό ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε. Ρσηνύληαη, 

γηα παξάδεηγκα, πώο ζα έλησζαλ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ηνπο 

ζπκπεξηθεξόηαλ κε έλαλ ηξόπν πνπ θάπνην άιιν παηδί ζεσξεί αλαθνπθηζηηθό. 

Με ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο νδεγνύληαη ηα παηδηά ζην ζπκπέξαζκα όηη θάζε 

άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ ζε δύζθνιεο 

ζηηγκέο. 

 

 Η ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη κε ην εξώηεκα ηη πξέπεη λα θάλσ γηα θάπνηνλ πνπ 

ρξεηάδεηαη παξεγνξηά. Πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ζα πξέπεη λα κπσ ζηε 

ζέζε ηνπ άιινπ, λα πξνζπαζήζσ λα θαηαιάβσ πώο βηώλεη ηελ θαηάζηαζε θαη 

ηη ζα ηνλ έθαλε λα ληώζεη θαιύηεξα. 

 

 Υσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη θάλνπλ κηαλ άζθεζε γηα λα ειέγμνπλ ηηο 

ελζπλαηζζεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο. ε θύιιν εξγαζίαο έρνπλ κηα ζεηξά από 

δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη ππνζέηνπλ όηη ηηο πεξλά ην παηδί κε ην νπνίν 

ζπλεξγάδνληαη ζε απηήλ ηε ζπλάληεζε. Γξάθνπλ ηη πηζηεύνπλ όηη ην παηδί 

απηό ζεσξεί παξεγνξεηηθό γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Μεηά 

αληαιιάδνπλ ηα θύιια εξγαζίαο ηνπο θαη ζεκεηώλνπλ γηα ην άιιν παηδί πόζν 

θαιά ηα πήγε ζην λα πξνβιέςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ίδηνπ.  

 

 Κάζε δεπγάξη αλαθνηλώλεη πόζν θαιά ηα πήγε ζην λα κπεη ν θαζέλαο ζηε 

ζέζε ηνπ άιινπ θαη λα ππνζέζεη ζσζηά ηη ζα ρξεηαδόηαλ ν άιινο ζε 

δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο.   

 

 

Τιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ – Δέθαηε έκαηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Αξ μπμύμε ζηε ζέζε ημο άιιμο... 
Χςνηζηείηε ζε δεογάνηα θαη λεθηκάηε. Έπεηε μηα ζεηνά από 

δύζθμιεξ θαηαζηάζεηξ θαη οπμζέηεηε όηη ηηξ πενκά ημ παηδί με ημ 

μπμίμ ζοκενγάδεζηε ζε αοηήκ ηε ζοκάκηεζε. Γνάθεηε ηη πηζηεύεηε 

όηη ημ παηδί αοηό ζα ζεςνμύζε πανεγμνεηηθό γηα ηε ζογθεθνημέκε 

θαηάζηαζε. Μεηά ακηαιιάδεηε ηα θύιια ενγαζίαξ ζαξ θαη 

ζεμεηώκεηε γηα ημ άιιμ παηδί πόζμ θαιά ηα πήγε ζημ κα πνμβιέρεη 

ηηξ ακάγθεξ ζαξ. 

Έπεη πεζάκεη ημ αγαπεμέκμ ημο/ηεξ ζθοιάθη. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Έπεη αννςζηήζεη ε μεηένα ημο/ηεξ βανηά. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Δεκ παίδεη θακείξ μαδί ημο/ηεξ ημ δηάιεημμα. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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Απέηοπε ζημ δηαγώκηζμα ηςκ Μαζεμαηηθώκ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Πέζακε ε γηαγηά ημο/ηεξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Μεηαθόμηζε ζε άιιε πόιε μ/ε θαιύηενόξ/ή ημο/ηεξ θίιμξ/ε. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Έπαζε ημ πμνημθόιη ημο/ηεξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Παρηγοριά – Εικοζηή ζσνάνηηζη – Παρηγόρηζέ με... 

 

ηόρνη: 

 Να κπνξνύλ λα αληηδξνύλ ζε πεξηπηώζεηο, πνπ θάπνηνο ρξεηάδεηαη λα 

παξεγνξεζεί. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ηπραία παίξλνπλ κηαλ θαξηέια, ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη κηα πεξίζηαζε, πνπ απαηηεί έλα άηνκν λα παξεγνξεζεί 

από έλα άιιν. 

 

 Δίλνπλ ξόινπο θαη εηνηκάδνπλ κηα δξακαηνπνίεζε. 

 

 ην θύιιν εξγαζίαο, αλ ζέινπλ, γξάθνπλ ην δηάινγν, πνπ εθηπιίζζεηαη 

αλάκεζα ζηα δύν πξόζσπα, ηνλ καγλεηνθσλνύλ ή παίξλνπλ, απιώο, 

ζεκεηώζεηο. 

 

 Μεξηθά από ηα δεπγάξηα παξνπζηάδνπλ ηε δξακαηνπνίεζε, πνπ εηνίκαζαλ 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σα ππόινηπα παηδηά ζρνιηάδνπλ θαη πξνηείλνπλ ηη 

ζα κπνξνύζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά, ώζηε ην έξγν ηεο παξεγνξηάο λα ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθό. 

 

Τιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Καξηέιεο, πνπ γξάθνπλ: 

-   Κάπνηνο δελ έρεη θίινπο. 

-   Κάπνηνο απέηπρε ζε έλα δηαγώληζκα. 

-   Κάπνηνο έρεη έλα αγαπεκέλν πξόζσπν βαξηά άξξσζην. 

-   Κάπνηνπ πέζαλε ε γηαγηά ηνπ. 

-   Κάπνηνο ληώζεη άζρεκα, γηαηί ηνλ θνξντδεύνπλ.   

-   Κάπνηνπ ζα ρσξίζνπλ νη γνλείο ηνπ. 
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ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ – Γηθμζηή ζοκάκηεζε 
 

 
 

Πανεγόνεζέ με... 
Πημ θάης μπμνείηε κα γνάρεηε ημ δηάιμγμ, ζημκ μπμίμ βαζίδεηαη ε 

δναμαημπμίεζή ζαξ γηα ηεκ πενίζηαζε, πμο δηαιέλαηε κα 

παναζηήζεηε. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 
 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Σςνεπγαζία – Εικοζηή ππώηη ζςνάνηηζη –  

Εικονογπαθούμε ένα παπαμύθι ζηον ςπολογιζηή 

 

Σηόρνη: 

 Να εληνπίδνπλ δεμηόηεηεο, πνπ θαζηζηνύλ ηε ζπλεξγαζία απνηειεζκαηηθή. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Γίλεηαη γεληθή ζπδήηεζε γηα ηηο δεμηόηεηεο, πνπ απαηηείηαη λα επηδεηθλύνληαη 

ζηηο νκάδεο, πνπ επηδηώθνπλ λα έρνπλ ζπιινγηθά απνηειέζκαηα. 

 

 Παίξλνπλ έλα θύιιν εξγαζίαο, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνύζε ζε ηξεηο νκάδεο, πνπ ζπλεξγάδνληαλ, όπσο ηελ πεξηέγξαςε έλαο 

εμσηεξηθόο παξαηεξεηήο. Καινύληαη λα εληνπίζνπλ ηνπο ιόγνπο, πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζην λα απνδώζεη ε ζπλεξγαζία ηνπο θαη λα ηνπο ζρνιηάζνπλ. 

 

 Αλαθνηλώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζπδεηνύλ θαηά πόζν 

ηηο δεμηόηεηεο, πνπ πεξηέγξαςαλ, ηηο θαιιηεξγνύλ ζηελ νκάδα ηνπο θαη αλ 

κπνξνύλ κε θάπνηνλ ηξόπν λα ηηο εληζρύζνπλ. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΤΝΓΡΓΑΙΑ – Γηθμζηή πνώηε ζοκάκηεζε 
 

 

 

Γηθμκμγναθμύμε έκα παναμύζη ζημκ οπμιμγηζηή 
Σα παηδηά ηεξ ηάλεξ πςνίζηεθακ ζε ηνεηξ μμάδεξ ηςκ ηνηώκ 

παηδηώκ θαη ακέιαβακ κα εηθμκμγναθήζμοκ έκα παναμύζη ζημκ 

ειεθηνμκηθό οπμιμγηζηή. Σμ απμηέιεζμα ήηακ πναγμαηηθά 

οπένμπμ. Πημ θάης, θαίκεηαη έκα μένμξ από ό,ηη ζεμείςζε 

θάπμημξ παναηενεηήξ γηα θάζε μμάδα. 

 

Α’ μμάδα: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Β’ μμάδα: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ μμάδα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μανία ακέιαβε κα δηαιέγεη ημ θόκημ θάζε ζειίδαξ, μ Μανίκμξ 

βάδεη ηηξ θηγμύνεξ θαη μ Μάνημξ, πμο έπεη ηαπύηεηα ζηεκ 

πιεθηνμιόγεζε, γνάθεη ημ θείμεκμ, πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε 

ζειίδα.  

Η μθία δηαηοπώκεη ηε ζθέρε ηεξ θαη όια ηα παηδηά ηεκ αθμύκ, 

δηαθςκμύκ μαδί ηεξ, γη αοηό μόιηξ μιμθιενώζεη ηε ζθέρε ηεξ, 

παίνκμοκ με ηε ζεηνά ημ ιόγμ γηα κα εθθνάζμοκ ηε δηθή ημοξ 

γκώμε. Η μθία πείζεηαη όηη ε γκώμε ηςκ άιιςκ είκαη θαιύηενε 

θαη πνμπςνμύκ κα ηεκ εθανμόζμοκ. 

Η Μανγανίηα δοζθμιεύεηαη πμιύ ζημ μάζεμα ηεξ Γιώζζαξ, 

αιιά έπεη θαηαπιεθηηθό ηαιέκημ ζηεκ Σέπκε. Πνμηείκεη πμιύ 

θαιέξ ηδέεξ ζηεκ επηιμγή ηςκ ζοκδοαζμώκ ηςκ πνςμάηςκ γηα 

ηηξ εηθόκεξ ημο παναμοζημύ θαη ηα άιια παηδηά ηήξ δίκμοκ ηεκ 

εοθαηνία κα αζπμιεζεί εθηεηαμέκα με αοηό.   
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Από ηα πημ πάκς απμζπάζμαηα πμημη θαίκμκηαη κα είκαη μη ιόγμη, 

πμο μδήγεζακ θάζε μμάδα ζηεκ επηηοπία; οδεηήζηε ημ ενώηεμα 

ζηεκ μμάδα ζαξ θαη γνάρηε ηηξ ζθέρεηξ ζαξ. 

Α’ μμάδα: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Β’ μμάδα: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Γ’ μμάδα: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

ηε δηθή ζαξ μμάδα θαιιηενγείηε αοηέξ ηηξ δεληόηεηεξ; Πώξ 

μπμνείηε κα ηηξ εκηζπύζεηε; Θέιεηε κα ηηξ εκηζπύζεηε; Γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Σςνεπγαζία – Εικοζηή δεύηεπη ζςνάνηηζη –  

Αρ ζηολίζοςμε ηην πινακίδα ηηρ ηάξηρ μαρ 

 

Σηόρνη: 

 Να αλαθαιύςνπλ παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ θαιή ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επηηέιεζε ελόο έξγνπ. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά ηεο ηάμεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ παηδηώλ θαη 

εηνηκάδνληαη λα παίμνπλ έλα παηρλίδη. Θέηνπλ έλα ζπληνληζηή, πνπ θάζε θνξά 

πνπ παίδνπλ ζα αιιάδεη. Ο ζπληνληζηήο ιέεη ζηα άιια παηδηά όηη πξόθεηηαη λα 

θάλνπλ κηα δνπιεηά. Η δνπιεηά είλαη γξακκέλε ζην θύιιν εξγαζίαο θαη από 

θάησ ππάξρνπλ ηέζζεξηο ελέξγεηεο, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα νινθιεξσζεί 

ε δνπιεηά, σο εμήο: 

Θα ζηνιίζνπκε κηαλ πηλαθίδα ηεο ηάμεο καο 

- Τελ θαιύπηνπκε κε ρξσκαηηζηό ραξηί. 

- Γεκηνπξγνύκε πιαίζην κε θνξδέια. 

- Τνπνζεηνύκε κηαλ θαξηέια κε ην ζέκα ηεο πηλαθίδαο. 

- Βάδνπκε πάλσ ηηο εξγαζίεο καο. 

            Κάζε παηδί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπληνληζηή, δηαιέγεη κπζηηθά από  κηα   

            δνπιεηά. Ο ζπληνληζηήο, ζηε ζπλέρεηα, ξσηά θάζε παηδί πνηα δνπιεηά ζα θάλεη   

            θαη ζεκεηώλεη έλα ζεκαδάθη δίπια ζηε δνπιεηά, πνπ ηνπ ιέεη θάζε παηδί. Αλ ε            

δνπιεηά γίλεη ζσζηά, ηόηε ν ζπληνληζηήο ιέεη όηη ε νκάδα ηα θαηάθεξε θαη            

ζηόιηζε ηελ πηλαθίδα, αιιηώο ιέεη όηη δελ ηα θαηάθεξε, γηαηί μέραζε κηα             

ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη ηελ αλαθέξεη. Η νκάδα επαλαιακβάλεη ηε             

δηαδηθαζία κέρξη λα εθπιεξσζεί ν ζηόρνο ηεο. 

 

 Μεηά ην παηρλίδη, ηα παηδηά ππνζέηνπλ όηη ε δνπιεηά ζην παηρλίδη έπξεπε 

πξαγκαηηθά λα γίλεη. Σπλεξγαηηθά ζεκεηώλνπλ ζην θύιιν εξγαζίαο ηνπο ηη ζα 

κπνξνύζε λα θάλεη ε νκάδα ηνπο γηα λα γίλεη ε δνπιεηά ζσζηά θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα. 

 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΤΝΓΡΓΑΙΑ – Γηθμζηή δεύηενε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Αξ ζημιίζμομε ηεκ πηκαθίδα ηεξ ηάλεξ μαξ 
 

Θα ζημιίζμομε μηακ πηκαθίδα ηεξ ηάλεξ μαξ 

- Σεκ θαιύπημομε με πνςμαηηζηό πανηί. 

- Δεμημονγμύμε πιαίζημ με θμνδέια. 

- Σμπμζεημύμε μηακ θανηέια με ημ ζέμα ηεξ πηκαθίδαξ. 

- Βάδμομε πάκς ηηξ ενγαζίεξ μαξ. 

 

Αθμύ πανείηε ημ παηπκίδη, οπμζέζηε όηη ε δμοιεηά έπνεπε κα γίκεη 

ζηεκ πναγμαηηθόηεηα θαη ζοκενγαζηείηε γηα κα ζεμεηώζεηε ηη ζα 

μπμνμύζε κα θάκεη ε μμάδα ζαξ γηα κα γίκεη ε δμοιεηά ζςζηά. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Σςνεπγαζία – Εικοζηή ηπίηη ζςνάνηηζη - Puzzle 

 

Σηόρνη: 

 Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθά λα 

ζπλαξκνινγήζνπλ έλα puzzle. Σηόρνο ηνπο είλαη λα ηειεηώζνπλ όζν ην 

δπλαηό πην γξήγνξα, αιιά λα επηηύρνπλ θαη κηαλ θαιή ζπλεξγαζία. 

 

 Σε θάζε νκάδα έλα παηδί έρεη ην ξόιν ηνπ παξαηεξεηή, ν νπνίνο ζεκεηώλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ζηελ νκάδα. 

 

 Όηαλ ην puzzle νινθιεξσζεί, ην παηδί, πνπ είρε ην ξόιν ηνπ παξαηεξεηή, ιέεη 

ζηα παηδηά ηεο νκάδαο ηηο παξαηεξήζεηο, πνπ έθαλε θαη εθθξάδεη θαη ηε 

γλώκε ηνπ γηα ην πνηεο ζπκπεξηθνξέο δηεπθόιπλαλ ηε ζπλεξγαζία θαη πνηεο 

ζα κπνξνύζαλ κε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε λα θέξνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

Σηε ζπδήηεζε ζπκκεηέρνπλ όια ηα παηδηά ηεο νκάδαο θαη ζρνιηάδνπλ ηε 

ζπλεξγαζία, πνπ είραλ. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Puzzle γηα θάζε νκάδα 
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ΤΝΓΡΓΑΙΑ – Γηθμζηή ηνίηε ζοκάκηεζε 

 

 

 
 

 
 

Puzzle 
Πημ θάης, μ παναηενεηήξ θάζε μμάδαξ ζεμεηώκεη ζημηπεία, πμο 

δείπκμοκ πώξ δηελάγεηαη ε ζοκενγαζία γηα ηε ζοκανμμιόγεζε ημο 

puzzle.   

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πημ θάης κα γνάρεηε πμηεξ ζομπενηθμνέξ δηεοθόιοκακ ηε 

ζοκενγαζία θαη πμηεξ ζα μπμνμύζακ κα ηε δηεοθμιύκμοκ αθόμε 

πενηζζόηενμ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Σςνεπγαζία – Εικοζηή ηέηαπηη ζςνάνηηζη – Αρ παίξοςμε... 

Σηόρνη: 

 Να βηώζνπλ κέζα από ην παηρλίδη ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο.  

 

 Να εληζρύζνπλ ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο ηνπο. 

Γηαδηθαζία: 

 Γεκηνπξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά λα παίμνπλ νξηζκέλα παηρλίδηα κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Καινύληαη λα πξνηείλνπλ νη ίδηνη παηρλίδη κε ηελ 

πξνϋπόζεζε ζην παηρλίδη, πνπ ζα πξνηείλνπλ, λα ππάξρεη ζπλεξγαζία, ηα 

παηδηά λα παίδνπλ καδί κε ηα άιια παηδηά θαη όρη ελαληίνλ ηνπο. Γηα 

αθόξκεζε ζπδεηείηαη ε θαηάζηαζε, πνπ δεκηνπξγείηαη θάζε δηάιεηκκα κε 

ηνπο ηζαθσκνύο ηεο ηάμεο, όηαλ παίδεη αληαγσληζηηθά κε ηε δηπιαλή ηάμε. 

 

 Γηα θάζε παηρλίδη, πνπ πξνηείλεηαη, ζρνιηάδνληαη νη θαλόλεο θαη ην αλ απηνί 

ζηξέθνπλ νξηζκέλνπο παίθηεο ελαληίνλ ησλ άιισλ, νπόηε ην παηρλίδη 

απνξξίπηεηαη εθ’ όζνλ δελ πιεξεί ηελ πξνϋπόζεζε.  

 

 Αλ ηα παηδηά εηζεγεζνύλ ηέηνην παηρλίδη, ην παίδνπλ. Άιια παηρλίδηα 

πξνηείλνληαη θαη από ηελ εθπαηδεπηηθό, κέζα από ηα νπνία ηα παηδηά 

ραίξνληαη ηε ζπλεξγαζία, ρσξίο αληηπαξαζέζεηο. 

 

 Α΄ παηρλίδη: Όια ηα παηδηά ζηέθνληαη ζε θύθιν θξαηώληαο ρέξηα. Η 

εθπαηδεπηηθόο ζθίγγεη ην ρέξη ηνπ παηδηνύ ζηα δεμηά ηεο. Απηό ην παηδί κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζθίγγεη ην ρέξη ηνπ επόκελνπ παηδηνύ θαη ην ζθίμηκν πεξλά γύξσ-

γύξσ. Η εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα μεθηλήζεη πην δπλαηό ζθίμηκν πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεύζπλζε θαη λα αιιάμεη ηε ξνή ηνπ παηρληδηνύ. 

 

 Β΄ παηρλίδη: Τα παηδηά θαινύληαη λα κπνπλ ζε γξακκή από ηνλ πην θνληό ζηνλ 

πην ςειό κηιώληαο κόλν κε ηα ρείιε ηνπο θαη κε λνήκαηα. Μεηά ζηέθνληαη κε 

ζεηξά αλάινγα κε ην κήλα γέλλεζήο ηνπο. 

 

 Γ΄ παηρλίδη: Τα παηδηά παίδνπλ ζε δεπγάξηα ηελ ηπθιόκπγα. Αλά δύν ν έλαο 

θαιύπηεη ηα κάηηα θαη πξνζπαζνύλ λα ζπλαληεζνύλ ρσξίο λα κηινύλ.  

 

 Γ΄ παηρλίδη: Τα παηδηά ζηέθνληαη πάλσ ζηηο θαξέθιεο ηνπο ζε γξακκή θαη 

πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ κε ηε βνήζεηα κηαο άιιεο θαξέθιαο. Τε κεηαθηλνύλ 

θάζε θνξά ζηελ αξρή θαη πξνρσξνύλ όινη κηαλ θαξέθια. Όηαλ αδεηάζεη ε 

ηειεπηαία θαξέθια, ηε κεηαθηλνύλ απηήλ θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν πξνρσξνύλ 

πξνο ην ηέξκα. 

 

 Δ΄ παηρλίδη:  Γύν παηδηά θάζνληαη ζην έδαθνο, πιάηε κε πιάηε, κε ιπγηζκέλα 

γόλαηα θαη πηαζκέλνπο ηνπο αγθώλεο. Πξνζπαζνύλ λα ζεθσζνύλ καδί όξζηνη. 

Όηαλ ην θαηαθέξνπλ, πξνζηίζεηαη αθόκα έλα παηδί. Τν παηρλίδη ζπλερίδεηαη 

κε ηελ πξνζζήθε αηόκσλ θαη ηελ πξνζπάζεηα λα ζεθσζνύλ όια καδί όξζηα. 

 

 Τα παηδηά ζρνιηάδνπλ ζε νκάδεο ην είδνο ησλ παηρληδηώλ, πνπ έπαημαλ θαη 

ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν εξγαζίαο. 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 Μαληειάθηα, θαξέθιεο
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ΤΝΓΡΓΑΙΑ – Γηθμζηή ηέηανηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Αξ παίλμομε... 
 

Μπμνείηε κα ζπμιηάζεηε ηα παηπκίδηα, πμο παίλαηε με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζαξ θαη όπη εκακηίμκ ηςκ ζομμαζεηώκ ζαξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Σςνεπγαζία – Εικοζηή πέμπηη ζςνάνηηζη –  

Αρ ζςνεπγαζηούμε να βπούμε μια λύζη 

 

Σηόρνη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώλνπλ κε ηξόπν ζπλεξγαηηθό δηαδηθαζίεο πξνο 

επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο θνηλόηεηάο ηνπο. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά αλαθέξνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε 

ηνπο, ζην ζρνιείν ηνπο θαη ζηελ θνηλόηεηά ηνπο. 

 

 Σπδεηνύλ πνηνο πξέπεη λα ηα επηιύζεη θαη αλαδεηνύλ ην δηθό ηνπο κεξίδην 

επζύλεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 

 Πξνθύπηεη από ηε ζπδήηεζε όηη ρξεηάδνληαη ζπλεξγαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα 

ιπζνύλ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα. 

 

 Σε νκάδεο επηιέγνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θαη ηξνρηνδξνκνύλ ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ή ηελ απάκβιπλζή ηνπ. Κάζε παηδί ή ππννκάδα 

παηδηώλ αλαιακβάλεη έλα κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη όινη ζπληεινύλ ζην λα 

ιπζεί ην πξόβιεκα. 

 

 Η ζπλεξγαζία θαη ην απνηέιεζκά ηεο αλαθνηλώλεηαη ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο θαη θάζε νκάδα παίξλεη αλαηξνθνδόηεζε από ηηο άιιεο νκάδεο. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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οκενγαζία – Γηθμζηή πέμπηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Αξ ζοκενγαζημύμε κα βνμύμε μηα ιύζε... 
Σμ πνόβιεμα πμο επηιέλαμε είκαη: 

_______________________________________________ 

θμπόξ μαξ είκαη: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Κάζε παηδί ή οπμμμάδα παηδηώκ ακέιαβε θάηη: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Καηαθέναμε κα: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Δεκ θαηαθέναμε κα: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

πμιηάδμομε ηε ζοκενγαζία μαξ ςξ ελήξ: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Σςνεπγαζία – Εικοζηή έκηη ζςνάνηηζη – Ταξίδι ζε επημικό νηζί... 

 

Σηόρνη: 

 Να βξίζθνπλ απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο ζπλεξγαζίαο γηα δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά ππνζέηνπλ όηη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα δηαγσληζκό. Ο δηαγσληζκόο έρεη 

έλα πνιύ θαιό βξαβείν θαη όινη ζέινπλ λα ην θεξδίζνπλ. Απαηηεί, όκσο, κηα 

δνθηκαζία. Πξέπεη θάζε παίθηεο λα ηαμηδέςεη ζε έλα εξεκηθό λεζί παίξλνληαο 

καδί ηνπ κόλν έλα ζπλεξγάηε θαη ηίπνηα άιιν. Σην λεζί ζα κείλνπλ νη δπν 

ηνπο γηα δύν κήλεο θαη ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα ηα βγάινπλ πέξα, λα επηβηώζνπλ. 

 

 Κάζε παηδί ζεκεηώλεη πνηεο δπζθνιίεο πηζηεύεη όηη ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί 

κε ηνλ ζπληαμηδηώηε ηνπ γηα λα ηηο μεπεξάζεη. 

 

 Οη ηδέεο ησλ παηδηώλ αλαθνηλώλνληαη θαη θάζε παηδί, αλ ζέιεη ζπκπιεξώλεη 

ην θύιιν εξγαζίαο ηνπ κε κεξηθέο από ηηο ηδέεο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ.  

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΤΝΓΡΓΑΙΑ – Γηθμζηή έθηε ζοκάκηεζε 

 

Σαλίδη ζε ενεμηθό κεζί... 
ομμεηέπεηε ζε έκα δηαγςκηζμό. Ο δηαγςκηζμόξ έπεη έκα πμιύ 

θαιό βναβείμ θαη όιμη ζέιμοκ κα ημ θενδίζμοκ. Απαηηεί, όμςξ, μηα 

δμθημαζία. Πνέπεη θάζε παίθηεξ κα ηαληδέρεη ζε έκα ενεμηθό κεζί 

παίνκμκηαξ μαδί ημο μόκμ έκα ζοκενγάηε θαη ηίπμηα άιιμ. ημ κεζί 

ζα μείκμοκ μη δομ ημοξ γηα δύμ μήκεξ θαη ζα έπμοκ κα 

ακηημεηςπίζμοκ δηάθμνεξ θαηαζηάζεηξ. Θα πνέπεη κα 

ζοκενγαζημύκ θαη κα ηα βγάιμοκ πένα, κα επηβηώζμοκ. 

Πμημκ ζα επηιέλεηξ γηα κα πάνεηξ μαδί ζμο θαη γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

Πμηεξ θαηαζηάζεηξ πνμβιέπεηξ όηη ζα ακηημεηςπίζεηξ; Γνάρε 

ηνεηξ από αοηέξ. 

1._____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

Πώξ ζα ζοκενγαζηείξ γηα κα ηηξ ακηημεηςπίζεηξ; 

1.______________________________________________ 

_______________________________________________ 

2._____________________________________________ 

_______________________________________________ 

3._____________________________________________  

_______________________________________________ 

Γνάρε μενηθέξ εκδηαθένμοζεξ ηδέεξ ηςκ ζομμαζεηώκ ζμο. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το λα ζσγτωρώ – Εηθοζηή έβδοκε ζσλάληεζε –  

Το ταρηδηιίθη ηοσ Φίιηπποσ θαη ηες Μαρίας 

 

Σηόρνη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ κεηαμύ ζηξαηεγηθώλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

αδηθνύληαη κε θάπνηνλ ηξόπν. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά δηαβάδνπλ κηαλ ηζηνξία. Πξόθεηηαη γηα δηαζθεπή κηαο από ηηο 

ηζηνξίεο ηνπ βηβιίνπ «Τν αιθαβεηάξη ηεο Κπξηαθήο» ηεο Καλάβα (2002) από 

ηηο εθδόζεηο ηεο Απνζηνιηθήο Δηαθνλίαο. 

 

 Σπδεηνύληαη νη επηινγέο, πνπ είραλ νη ήξσεο ηεο ηζηνξίαο γηα λα αληηδξάζνπλ 

ζην ζπκβάλ θαη νη επηινγέο, πνπ έθαλαλ. Τα παηδηά εθθξάδνπλ ειεύζεξα ηηο 

απόςεηο ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνύ ηηο νξγαλώλνπλ ζε έλα 

ζρεδηάγξακκα ζηνλ πίλαθα. Οη δπν γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθέο είλαη ε 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν θηαίρηεο θαη ε 

απηνζεξαπεία, ε νπνία αθνξά ζε πξνζσπηθέο ηερληθέο ηνπ ζύκαηνο, ζηηο 

νπνίεο ν θηαίρηεο δε ζπκκεηέρεη. Αλαθνξηθά κε ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

νη βαζηθέο ελέξγεηεο, από ηηο νπνίεο κπνξεί λα επηιέμεη ην ζύκα, είλαη ε 

δηθαηνζύλε θαη ε ζπγρώξεζε. Όιεο νη επηινγέο ζπδεηνύληαη ζηε βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ, αξρηθά ηεο ηζηνξίαο θαη αθνινύζσο ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. 

 

 Η επηινγή ηεο ζπγρώξεζεο ζπδεηείηαη θαη ζε ζρέζε κε ηελ απνξξόθεζε ηνπ 

πόλνπ, πνπ πξνθαιεί ε αδηθία. Τνλίδεηαη όηη ην άηνκν, πνπ επηιέγεη λα 

ζπγρσξέζεη, είλαη έηνηκν λα δερζεί ην ςπρηθό ηξαύκα, πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θηαίρηε. Απηό δε ζεκαίλεη λα θαηαπηέζεη ηνλ πόλν ηνπ 

κέρξη λα μεζπάζεη μαλά, αιιά λα ηνλ απνξξνθήζεη κε ηξόπν πνπ βαζκεδόλ λα 

απειεπζεξσζεί από απηόλ. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΓΥΩΡΩ – Γηθμζηή έβδμμε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Σμ πανηδηιίθη ημο Φίιηππμο θαη ηεξ Μανίαξ 
 Ο Φίιηππμξ θαη ε Μανία έθογακ από ημ ζπίηη πμιύ 

πανμύμεκμη, γηαηί μη γμκείξ ημοξ ημύξ έδςζακ πανηδηιίθη θαη με 

αοηό ζα αγόναδακ από έκα παηπκίδη από ημ θαηάζηεμα ηεξ 

γεηημκηάξ ημοξ. Μα θαζώξ πήγαηκακ, ημοξ νίπηεθακ δύμ θιέθηεξ 

θαη ημοξ πήνακ ηα πνήμαηά ημοξ.  

 Σα παηδηά έβαιακ ηηξ θςκέξ θαη μη θιέθηεξ έηνελακ κα 

θύγμοκ, αιιά δεκ πνόζελακ ηε μμημζηθιέηα, πμο έζηνηβε από ηε 

γςκηά. Πανέζονε ημκ έκα από ημοξ δύμ. Ο άιιμξ έγηκε θαπκόξ, ημ 

ίδημ θαη ε μμημζηθιέηα. 

 Ο Φίιηππμξ έηνελε ζημ ζπίηη θαη ηειεθώκεζε ζηηξ Πνώηεξ 

Βμήζεηεξ. Η Μανία έμεηκε θμκηά ζημκ θηοπεμέκμ. Μάδερε, 

μάιηζηα, ηα πνήμαηα, αοηά πμο, μόιηξ, ημοξ είπακε ανπάλεη θαη 

βνίζθμκηακ ζθμνπηζμέκα ζημ μδόζηνςμα θαη ηα έβαιε πνμζεθηηθά 

ζηεκ ηζέπε ημο.  

 Όηακ έθηαζε ημ αζζεκμθόνμ ιέλε δεκ είπε γηα ό,ηη 

πνμεγήζεθε. Ήηακ ηόζμ θμβενό αοηό πμο αθμιμύζεζε, πμο μ 

Φίιηππμξ θαη ε Μανία με θόπμ ζογθναημύζακε ηα δάθνοά ημοξ.  

 

Πμημκ ηνόπμ επέιελακ γηα κα ακηηδνάζμοκ ηα δύμ παηδηά ζημ 

ζομβάκ; 

 

 

Να εμπιέθεηαη μ θηαίπηεξ.             Να μεκ εμπιέθεηαη μ θηαίπηεξ. 

                                          

                               Να ζογπςνεζεί μ θηαίπηεξ.      

Να απμδμζεί δηθαημζύκε. 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Πμημοξ άιιμοξ ηνόπμοξ ζα μπμνμύζακ κα επηιέλμοκ; 

1.______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2._____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Θομήζμο πενηπηώζεηξ πμο θάπμημξ έθηαηλε ζε εζέκα. Πώξ 

ακηέδναζεξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ση έγηκε με ημκ πόκμ, πμο έκηςζεξ ιόγς ηεξ αδηθίαξ απέκακηί ζμο; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το λα ζσγτωρώ – Εηθοζηή όγδοε ζσλάληεζε – Σθεθηόκαζηε ζεηηθά 

 

Σηόρνη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ην γεληθόηεξν πιαίζην δεδνκέλσλ, κέζα 

ζην νπνίν ζπλέβεθε έλα πεξηζηαηηθό, ώζηε λα κπνξνύλ λα δνπλ ηελ 

πξννπηηθή ηνπ άιινπ θαη λα ηνλ ζπγρσξνύλ. 

 

 Να βξίζθνπλ ηξόπνπο λα δηθαηνινγνύλ ζπκπεξηθνξέο θάλνληαο ζεηηθέο 

ζθέςεηο γηα ην πιαίζην θαη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο ζπλέβεθε θάηη. 

 

 Να αληηκεησπίδνπλ θαιόπηζηα ηνπο άιινπο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο 

θάπνηνο ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη κε άζρεκν ηξόπν. Υπνζέηνπλ θαη νη ίδηνη κηαλ 

ηέηνηα πεξίζηαζε. 

 

 Πξνηξέπνληαη λα ζθεθηνύλ ζεηηθά γη’ απηό ην πξόζσπν θαη λα νξίζνπλ έλα 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπγρσξεζεί. 

 

 Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην πώο έλαο ηέηνηνο ζεηηθόο ηξόπνο ζθέςεο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λα 

ζπγρσξέζεη θάπνηνο.  

 

 Αλαδεηνύληαη, επίζεο, ηξόπνη πνπ βνεζνύλ λα νδεγεζεί θάπνηνο ζηε 

ζπγρώξεζε πην εύθνια, π.ρ. ην λα γλσξίδεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

θηαίρηε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ.  

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΓΥΩΡΩ – Γηθμζηή όγδμε ζοκάκηεζε 
 

 
 

θεθηόμαζηε ζεηηθά... 
μο ζομβαίκμοκ ηα πημ θάης, αιιά είζαη ζίγμονμξ όηη μ άιιμξ δεκ 

είπε πνόζεζε κα ζε πιεγώζεη, απιά εκενγμύζε θάης από θάπμηεξ 

πενηζηάζεηξ, πμο ημκ μδήγεζακ κα ζομπενηθενζεί με ημ 

ζογθεθνημέκμ ηνόπμ. Πενίγναρε έκα πιαίζημ μέζα ζημ μπμίμ 

κμμίδεηξ όηη αοηό πμο έγηκε μπμνεί κα δηθαημιμγεζεί θαη κα 

ζογπςνεζεί. 

 

Ο θαιύηενόξ ζμο θίιμξ θνάηεζε θάηη μοζηηθό από εζέκα. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Η μεηένα ζμο, παν’ όιμ πμο ζμο ημ οπμζπέζεθε, δε ζε άθεζε κα 

παξ ζημ πάνηη μηαξ ζομμαζήηνηάξ ζμο. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Η δαζθάια ζμύ μίιεζε απόημμα, όηακ ηεξ έθακεξ μηακ απμνία γηα 

ημ μάζεμα. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
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_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Όνηζε εζύ μηακ θαηάζηαζε πνμζβιεηηθή πνμξ εζέκα. 

_______________________________________________ 

 

ε πμημ πιαίζημ μπμνείξ κα ηεκ εκηάλεηξ γηα κα δεηξ ζεηηθά ημ 

θηαίπηε μέζα από αοηό; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Σμ κα ζθεθηείξ ηηξ πενηζηάζεηξ, πμο μδήγεζακ θάπμημκ κα ζμο 

ζομπενηθενζεί άζπεμα, ζε βμεζά κα ημκ ζογπςνέζεηξ; Ναη ή όπη 

θαη γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ση άιιμ ζα ζε έθακε κα ζογπςνέζεηξ πημ εύθμια; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το λα ζσγτωρώ – Εηθοζηή έλαηε ζσλάληεζε – Τα ζηάδηα ηες ζσγγλώκες 

 

Σηόρνη: 

 Να γλσξίζνπλ ην πξόηππν δηαδηθαζίαο ηεο ζπγγλώκεο θαη ηα βαζηθά ηεο 

ζπζηαηηθά. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά θαινύληαη κέζα από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο λα αλαθαιέζνπλ ηε 

δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζνύλ γηα λα ζπγρσξέζνπλ θάπνην άηνκν. 

 

 Σηε ζπλέρεηα ηνπο δίλνληαη ζε θαξηέιεο αλαθαηεκέλα ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ππό κνξθή δειώζεσλ. Καινύληαη λα ηα βάινπλ ζε κηα ινγηθή 

ζεηξά. Σε θάζε θαξηέια είλαη γξακκέλν έλα από ηα εμήο ζηάδηα: 

- Σπλεηδεηνπνηώ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαηάζηαζεο. 

- Νηώζσ ηελ αλάγθε λα δνζεί ιύζε ζην πξόβιεκα. 

- Πξέπεη λα απνθαζίζσ πώο λα αληηδξάζσ∙ λα απαηηήζσ λα απνδνζεί 

δηθαηνζύλε ή λα ζπγρσξέζσ ην θηαίρηε. 

- Σθέθηνκαη ηα ζεηηθά ηεο επηινγήο ηεο ζπγγλώκεο. 

- Απνθαζίδσ λα ζπγρσξέζσ. 

- Μέζα κνπ θαηαθέξλσ λα ζπγρσξέζσ ην θηαίρηε. 

- Νηώζσ ηελ αλάγθε λα εθδειώζσ ηε ζπγγλώκε κνπ κε πξάμεηο. 

- Κάλσ θάηη γηα λα ζπκθηιησζώ κε ην θηαίρηε. 

- Απειεπζεξώλνκαη από ηελ θαθία. 

 

 

 Με βάζε ηε ζεηξά, πνπ έθαλαλ, θάλνπλ αλαθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

 

 Παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά ην πξόηππν ηεο ςπρνινγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπγγλώκεο ζην δηαθαλνζθόπην θαη ζπδεηνύληαη, αλ ππάξρνπλ, δηαθνξέο από 

ην δηθό ηνπο πξόηππν.  

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Καξηέιεο κε ηα ζπζηαηηθά ηεο ζπγγλώκεο 

 

 Δηαθαλνζθόπην θαη δηαθάλεηα κε ηα ζηάδηα ηεο ζπγγλώκεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

ΣΟ ΝΑ ΤΓΥΩΡΩ – Γηθμζηή έκαηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Σα ζηάδηα ηεξ ζογγκώμεξ... 
Αθμύ βάιεηξ ζε μηα ιμγηθή ζεηνά ηα ζηάδηα ηεξ ζογγκώμεξ, 

πενίγναρε μηα δηθή ζμο εμπεηνία ζογγκώμεξ με ακαθμνά ζε θαζέκα 

από ηα εκκηά ζηάδηα, όπςξ εζύ ηα ζεηνμζέηεζεξ με ηηξ θανηέιεξ. 

  

1.______________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

4._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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5._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

6._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

7._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

8._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

9._____________________________________________ 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το λα ζσγτωρώ – Τρηαθοζηή ζσλάληεζε – Αηζζάλοκαη ηη ληώζεης 

 

Σηόρνη: 

 Να ληώζνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπκπάζεηα πξνο ην θηαίρηε. 

 

 Να αληηιεθζνύλ σο «ζύκαηα» πώο έλησζε ν θηαίρηεο, ώζηε λα κεηώζνπλ ηελ 

νξγή θαη ηε κλεζηθαθία ελαληίνλ ηνπ. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη απνθαζίδνπλ λα απηελεξγήζνπλ ζηε 

βάζε ελόο ζελαξίνπ, ζην νπνίν ν έλαο αδηθεί ηνλ άιιν κε θάπνηνλ ηξόπν πνπ 

πξναπνθαζίδεηαη. Αλαπηύζζνπλ έλα δηάινγν, ηνλ νπνίν πξνζπαζνύλ λα 

βηώζνπλ σο λα ήηαλ πξαγκαηηθόηεηα θαη δίλνπλ έκθαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα, 

πνπ πξνθαινύληαη. 

 

 Σηελ πνξεία, ην ζύκα πξνζπαζεί λα κπεη ζηελ ςπρνινγία ηνπ θηαίρηε θαη λα 

θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο αδηθίαο. Τα 

θαηαγξάθεη, όπσο λνκίδεη θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηα ειέγρεη ζπδεηώληαο κε ην 

παηδί, πνπ έπαημε ην ξόιν ηνπ θηαίρηε.  

 

 Αθνινύζσο, ζύκα θαη θηαίρηεο αιιάδνπλ ξόινπο θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία ζηε βάζε ελόο λένπ ζελαξίνπ. 

 

 Όπνην δεπγάξη ζέιεη κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην δξακαηνπνηεκέλν ηνπ δηάινγν 

ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα λα γίλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο κε βαζηθό 

άμνλα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θηαίρηε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζύκα 

σζείηαη ζηε ζπγρώξεζε, όηαλ κπνξεί λα ηα αλαγλσξίζεη. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΓΥΩΡΩ – Σνηαθμζηή ζοκάκηεζε 
 

 
 

Αηζζάκμμαη ηη κηώζεηξ... 
Αθμύ παίλεηε ημ δηάιμγμ, ζύμθςκα με ημκ μπμίμ μ έκαξ αδηθεί ημκ 

άιιμ, αοηόξ πμο αδηθείηαη θαηαγνάθεη ηα ζοκαηζζήμαηα, πμο 

κμμίδεη όηη βηώκεη μ θηαίπηεξ. Μεηά ακηαιιάδεηε νόιμοξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Πόζμ θαιά δηαηζζακζήθαηε ηα ζοκαηζζήμαηα ημο θηαίπηε; 

Ρςηήζηε ημκ πώξ έκηςζε. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

ε ςζεί κα ζογπςνέζεηξ ημ κα ακαγκςνίδεηξ ηα ζοκαηζζήμαηα 

αοημύ πμο ζε έβιαρε; Ναη ή όπη θαη γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

________________ 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το να ζστωριέμαι – Τριακοζηή πρώηη ζσνάνηηζη –  

Διαλέγοσμε ηο ηέλος ηης ιζηορίας... 

 

Σηόρνη: 

 Να δηαρσξίδνπλ ηε γλήζηα-ελεξγεηηθή ζπγγλώκε από ηελ ςεύηηθε-ππνθξηηηθή 

ζπγγλώκε, ε νπνία εκπεξηέρεη θαη ζπλέρηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 

 Να αμηνινγνύλ ζσζηά ηα δύν είδε ζπγγλώκεο. 

 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά δηαβάδνπλ κηαλ ηζηνξία, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε δύν εθβάζεηο 

ηεο ππόζεζεο. 

 

 Εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πνηα έθβαζε πξνηηκνύλ θαη γηα πνην ιόγν. 

 

 Παξαηεξνύλ όηη ε εθθνξά θαη κόλν ηεο ιέμεο ζπγγλώκε δελ εμππαθνύεη θαη 

πξαγκαηηθή δηάζεζε γηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο. 

 

 Σρνιηάδνπλ πνην απνηέιεζκα λνκίδνπλ όηη ζα είρε ζηηο ζρέζεηο ησλ πξνζώπσλ 

ηεο ηζηνξίαο θαζεκία από ηηο δύν εθβάζεηο ηεο ηζηνξίαο.   

 

 Παξνπζηάδνπλ από ηε δηθή ηνπο ζθνπηά ηη ζα έθαλαλ θαη πώο ζα έλησζαλ γη’ 

απηό. 

 

  Σηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα δύν είδε ζπγγλώκεο θαη 

επαηζζεηνπνηνύληαη ηα παηδηά λα θαιιηεξγνύλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ηε 

γλήζηα-ελεξγεηηθή ζπγγλώκε. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΥΩΡΙΕΜΑΙ – Σνηαθμζηή πνώηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Δηαιέγμομε ημ ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ... 
 

Ο Λέκημξ θαη μ Νίθμξ είκαη ζομμαζεηέξ. Ανέζεη θαη ζημοξ δύμ 

πάνα πμιύ ημ πμδόζθαηνμ. Αιιά θάζε θμνά πμο μνγακώκμοκ 

παηπκίδη πμδμζθαίνμο ζηεκ αοιή ημο ζπμιείμο, πνμθύπηεη έκα 

πνόβιεμα. Ο Λέκημξ μηιά με άζπεμα ιόγηα ζημ Νίθμ θαη ημο 

δείπκεη κα οπμηημά ηηξ ηθακόηεηέξ ημο ζημ πμδόζθαηνμ, εκώ λένεη 

όηη είκαη πμιύ θαιόξ, αθόμα θαιύηενμξ θαη από ημκ ίδημ ημ Λέκημ. 

 

Ο Λέκημξ απμθαζίδεη όηη δεκ 

πνέπεη κα ζοκεπίζεη κα 

ζομπενηθένεηαη με αοηόκ ημκ 

ηνόπμ ζημ Νίθμ, γηαηί άιιωζηε 

πνέπεη κα ηα πακ θαιά μη δομ 

ημοξ, όηακ παίδμοκ μαδί. Μόκμ 

έηζη ζα θαηαθένμοκ κα κηθήζμοκ 

ηεκ επόμεκε εβδμμάδα ηεκ 

μμάδα ημο γεηημκηθμύ ημοξ 

ζπμιείμο. Γη’ αοηό πάεη ημ 

δηάιεημμα θαη ιέεη «ζογγκώμε» 

ζημ Νίθμ. Ο Νίθμξ πάνεθε πάνα 

πμιύ, αιιά ε πανά ημο δεκ 

θνάηεζε γηα πμιύ, αθμύ ζημ 

επόμεκμ παηπκίδη, μ Λέκημξ ημκ 

έβνηζε.  

 

 

 

Ο Λέκημξ πνόζελε όηη μ Νίθμξ 

θαζόηακ ιοπεμέκμξ μεηά ημ 

παηπκίδη ημοξ, παν’ όιμ πμο ε 

μμάδα ημο κίθεζε. Σμκ πιεζίαζε 

θαη ζοδήηεζακ ιίγμ γηα ημ ιόγμ 

πμο έκηωζε ηόζμ ιοπεμέκμξ. Ο 

ιόγμξ δεκ ήηακ άιιμξ από ηε 

ζομπενηθμνά ημο Λέκημο. Ο 

Λέκημξ ζοκεηδεημπμίεζε ημ 

ιάζμξ ημο θαη έμεηκε γηα ανθεηή 

ώνα ζθεθηηθόξ. Σεκ επόμεκε 

μένα ζημ παηπκίδη ημοξ δεκ είπε 

άζπεμε θμοβέκηα ζημ θίιμ ημο. 

Ακηίζεηα, ημκ αγθάιηαζε με 

εκζμοζηαζμό, όηακ έβαιε ηένμα 

θαη ζημ ηέιμξ ημο παηπκηδημύ 

ημκ επαίκεζε γηα ηηξ 

εθπιεθηηθέξ ημο ηθακόηεηεξ ζημ 

πμδόζθαηνμ. 
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Πμηα έθβαζε ηεξ ηζημνίαξ πνμηημάξ θαη γηα πμημ ιόγμ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

ε πμηα πενίπηωζε μ Λέκημξ είπε «ζογγκώμε» θαη ζε πμηα 

ζογπώνεζε; Πμηα ε δηαθμνά; 

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 

Πανμοζίαζε ηεκ ελέιηλε ηεξ ζπέζεξ ηωκ δύμ αγμνηώκ ζε θάζε 

πενίπηωζε. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Ση ζα έθακεξ, ακ ήζμοκ ζηε ζέζε ημο Νίθμο θαη πώξ ζα έκηωζεξ 

γη’ αοηό; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Ση ζα έθακεξ ακ ήζμοκ ζηε ζέζε ημο Λέκημο θαη πώξ ζα έκηωζεξ 

γη’ αοηό; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πμημ είδμξ ζογγκώμεξ πνμζπαζείξ κα οημζεηείξ ζηε δηθή ζμο δωή; 

Γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 
Θα ήζεια κα ζεμεηώζω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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Το να ζστωριέμαι – Τριακοζηή δεύηερη ζσνάνηηζη – Σε ένα πάρηι γενεθλίων 

 

Σηόρνη: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε απνδνρή ηεο ζπγγλώκεο έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά δηαβάδνπλ ην πξώην κέξνο κηαο ηζηνξίαο θαη θαινύληαη λα ηε 

ζπλερίζνπλ κε δύν ηξόπνπο. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ε έθβαζε ηεο ηζηνξίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο ζπγγλώκεο, ελώ ζηε δεύηεξε κε ηε κε απνδνρή 

ηεο ζπγγλώκεο. 

 

 Σπγθξίλνπλ ηηο δύν ηζηνξίεο, πνπ δεκηνύξγεζαλ θαη ζπδεηνύλ γηα ηε δηαθνξά 

ζηηο ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ ηεο ηζηνξίαο, αλάινγα κε ηελ απνδνρή ή όρη ηεο 

ζπγγλώκεο.  

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΥΩΡΙΕΜΑΙ – Σνηαθμζηή δεύηενε ζοκάκηεζε 
 

 
 

ε έκα πάνηη γεκεζιίωκ... 
Ο Μάνημξ, ηηξ πνμάιιεξ, πήγε ζε έκα πάνηη γεκεζιίωκ. Εθεί ήηακ 

θαη μ Γηώνγμξ, ημκ μπμίμ είπε πιεγώζεη με θάπμημκ ηνόπμ πνηκ 

ανθεηό θαηνό, αιιά ημο είπε δεηήζεη ζογγκώμε. Παν΄ όια αοηά μ 

Μάνημξ δεκ έκηωζε θαιά, πμο έβιεπε ημ Γηώνγμ.  Πνμζπμηήζεθε 

πωξ δεκ ημκ είδε. Υαηνέηεζε όια ηα παηδηά εθηόξ από εθείκμκ. 

  

Ανγόηενα, πήγε ημκ θηύπεζε 

ζημκ ώμμ θαη ημο παμμγέιαζε... 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Όιμ ημ βνάδο είπε θαηεβαζμέκα 

μμύηνα, όηακ ημκ ακηίθνηδε... 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

 

 
 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το να ζσγτωρώ και να ζστωριέμαι – Τριακοζηή ηρίηη ζσνάνηηζη –  

Σσνετίζοσμε ηην ιζηορία 

 

Σηόρνη: 

 Να εθθξάδνπλ απόςεηο γηα ην πνηα ζεσξνύλ ζσζηή ιύζε ζε πεξίπησζε 

δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. 

 

 Να έρνπλ ζηηο επηινγέο ηνπο ηε ζπγρώξεζε σο έλαλ ηξόπν λα 

αληηκεησπηζηνύλ θάπνηεο δηαθνξέο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά δηαβάδνπλ από ην θύιιν εξγαζίαο ηνπο κηαλ ηζηνξία, πνπ 

παξνπζηάδεη κηαλ πεξίζηαζε, ζηελ νπνία έλα θνξίηζη αζεηεί ηελ ππόζρεζε, 

πνπ έδσζε λα βνεζήζεη έλα άιιν παηδί ζε κηαλ εξγαζία ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλν 

απόγεπκα. 

 

 Σπλερίδνπλ ηελ ηζηνξία δίλνληαο κηα δηθή ηνπο ιύζε ζην πξόβιεκα. 

 

 Αθνινύζσο, ζπδεηνύληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη ζθέςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα ζπλαθή κε ηε ζπγρώξεζε σο κηα ιύζε ζην πξόβιεκα, πνπ 

πεξηγξάθεηαη. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΓΥΩΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΩΡΙΕΜΑΙ –  

Σνηαθμζηή ηνίηε ζοκάκηεζε 

 
 

οκεπίδμομε ηεκ ηζημνία... 
 

Η Άκκα ακηημεηωπίδεη έκα ζμβανό πνόβιεμα. Η θίιε ηεξ, ε Ειέκε, 

μόιηξ ηεξ έπεη ηειεθωκήζεη θαη ηεξ είπε όηη δε ζα μπμνμύζε κα 

πάεη ζπίηη ηεξ, όπωξ ημ είπακ θακμκίζεη, γηαηί ηειηθά ζα έθακε 

θάηη άιιμ εθείκμ ημ απόγεομα. Η Ειέκε ζα βμεζμύζε ηεκ Άκκα με 

μηακ ενγαζία, πμο έπνεπε κα ηειεηώζεη μπωζδήπμηε εθείκε ηε 

μένα. Η Άκκα δοζθμιεοόηακ κα ηεκ θάκεη θαη δεκ είπε θακέκακ 

άιιμ κα ηε βμεζήζεη. Έκηωζε πνμδμμέκε θαη πμιύ ζομωμέκε με ηε 

θίιε ηεξ. 

 

Μπμνείξ κα ζοκεπίζεηξ ηεκ ηζημνία; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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 Με ημκ ηνόπμ πμο ζοκέπηζεξ ηεκ ηζημνία ε Άκκα ζογπώνεζε ηεκ 

Ειέκε; Γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πηζηεύεηξ όηη ζα έπνεπε κα ηε ζογπωνέζεη; Γηαηί; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Ακ ε Άκκα ζογπωνέζεη ή δε ζογπωνέζεη ηεκ Ειέκε, πώξ ζα 

επενεαζηεί ε ζομπενηθμνά ηεξ Ειέκεξ απέκακηη ζηεκ Άκκα; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Πώξ ζα κηώζμοκ ηα δύμ θμνίηζηα ζε θάζε πενίπηωζε; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Εζύ ηη ζα έθακεξ ζηε ζέζε ηεξ Άκκαξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

ηε ζέζε ηεξ Ειέκεξ ηη ζα έθακεξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Θα ακαδεημύζεξ ηνόπμοξ κα ζογπωνεζείξ; Πμημοξ ηνόπμοξ; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 
 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Το να ζστωριέμαι – Τριακοζηή ηέηαρηη ζσνάνηηζη – Η παράζηαζη αρτίζει... 

 

Σηόρνη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο απνδνρήο ηεο ζπγγλώκεο. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Μεξηθά από ηα παηδηά αλαιακβάλνπλ λα παίμνπλ έλα ζεαηξάθη κε βάζε έλα 

ζελάξην, πνπ ηνπο δίλεηαη, ζρεηηθό κε ην ζέκα ηεο απνδνρήο ηεο ζπγγλώκεο. 

 

 Αθνύ ηα ππόινηπα παηδηά παξαθνινπζήζνπλ ην ζεαηξάθη, δηαηππώλνπλ 

εξσηήζεηο πξνο ηα παηδηά, πνπ έιαβαλ κέξνο ζην ζεαηξάθη. Απηά ηα παηδηά 

πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ ελζαξθώλνληαο αθόκα ην ξόιν, πνπ έπαημαλ. Οη 

εξσηήζεηο αθνξνύλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο επηινγέο ηνπο, ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΣΟ ΝΑ ΤΥΩΡΙΕΜΑΙ - Σνηαθμζηή ηέηανηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Η πανάζηαζε ανπίδεη... 
 

Αθμύ παναθμιμοζήζεηε ημ ζεαηνάθη ηωκ ζομμαζεηώκ ζαξ, 

εημημάζηε ενωηήζεηξ γηα κα οπμβάιεηε ζημκ θάζε παναθηήνα ημο 

ένγμο. Πημ θάηω, μπμνείηε κα ζεμεηώζεηε ηηξ ενωηήζεηξ ζαξ, ημ 

πνόζωπμ ζημ μπμίμ απεοζύκμκηαη θαη ηηξ απακηήζεηξ, πμο ζα ζαξ 

δώζμοκ. 

 

Ενώηεζε γηα ___________ : _________________________ 

_______________________________________________ 

Απάκηεζε: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ενώηεζε γηα ___________ : _________________________ 

_______________________________________________ 

Απάκηεζε: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



91 

 

Το να ζσγτωρώ και να ζστωριέμαι – Τριακοζηή πέμπηη ζσνάνηηζη –  

Το δώρο ηης ζσγγνώμης 

 

Σηόρνη: 

 Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα ιάζε ηνπο θαη λα δεηνύλ ζπγγλώκε γη’ 

απηά. 

 

 Να είλαη ζε ζέζε λα απνδέρνληαη ηε ζπγγλώκε θάπνηνπ άιινπ θαη λα 

δηαιύνπλ ηνλ πόλν, πνπ ηνπο πξνθάιεζε. 

 

Δηαδηθαζία: 

 Η εθπαηδεπηηθόο μεθηλά έλα παηρλίδη απνινγηζκνύ δίλνληαο ην δώξν ηεο 

ζπγγλώκεο ζε έλα παηδί ιέγνληάο ηνπ ζπγγλώκε γηα θάηη πνπ έγηλε κεηαμύ 

ηνπο. Τν παηδί ζπλερίδεη ην παηρλίδη δίλνληαο ην δώξν ζε έλα ζπκκαζεηή ή 

ζπκκαζήηξηα θαη εμεγεί γηα πνην ιόγν ζέιεη λα δεηήζεη ζπγγλώκε. Τν 

παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν κέρξη λα εθθξαζηνύλ όια ηα παηδηά. 

 

 Τν ηειεπηαίν παηδί εθθξάδεηαη γηα ην πώο ληώζεη γηα ην θηαίρηε ηνπ θαη γηα 

ό,ηη έγηλε. Λέεη αλ ην ζπγρώξεζε θαη αλ έρεη απνξξνθήζεη ηνλ πόλν, πνπ ηνπ 

πξνθάιεζε. Δίλεη ην δώξν πίζσ ζην θηαίρηε, πνπ ηνπ ην έδσζε θαη 

αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κέρξη ην δώξν λα επηζηξέςεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθό από όπνπ μεθίλεζε. 

 

 Τα παηδηά ζεκεηώλνπλ πνηνο ηνπο έδσζε ην δώξν, γηα πνην ιόγν, αλ ηνλ 

ζπγρώξεζαλ, αλ πνλνύλ αθόκα γη απηό πνπ έγηλε θ.ι.π. Επίζεο, ζεκεηώλνπλ 

ζε πνηνλ έδσζαλ ην δώξν, γηαηί, αλ ζπγρσξέζεθαλ από απηόλ, πώο ληώζνπλ 

θ.ι.π.   

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Δώξν
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ΣΟ ΝΑ ΤΓΥΩΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΩΡΙΕΜΑΙ – 

Σνηαθμζηή πέμπηε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Σμ δώνμ ηεξ ζογγκώμεξ... 
Πημ θάηω μπμνείξ κα ζεμεηώζεηξ ό,ηη ζέιεηξ γηα ημ ηη έγηκε με ημ 

δώνμ ηεξ ζογγκώμεξ.  

Π.π. Ποιος ζοσ έδωζε ηο δώρο, γηα πμημ ιόγμ, ημκ ζογπώνεζεξ, 

πμκάξ αθόμα γη’ αοηό πμο έγηκε; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Π.π. Σε ποιον έδωζες ηο δώρο, ζογπωνέζεθεξ από αοηόκ, πώξ 

κηώζεηξ γη’ αοηό; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζω... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Κλείζιμο – Τπιακοζηή έκηε ζςνάνηεζε – Αλλάδοςμε ζςμπεπιθοπέρ... 

 

Σηόρνη: 

 

 Να είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ κηαλ ελαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ζε δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο, ε νπνία λα έρεη πην ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

αλζξώπσλ. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Γίλνληαη θάπνηεο αζθήζεηο ραιάξσζεο, ώζηε ηα παηδηά λα είλαη έηνηκα γηα ηε 

δξαζηεξηόηεηα, ζηελ νπνία θαινύληαη αλά νκάδα λα δεκηνπξγήζνπλ 

«θσηνγξαθίεο», δειαδή εηθόλεο, ρσξίο θσλή ή θίλεζε, πνπ λα δείρλνπλ 

αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Σε θάζε νκάδα δείρλσ έλα «άγαικα» θαη θαιώ ηα 

παηδηά λα πνπλ ηη ζα έιεγε ή ηη ζα ζθεθηόηαλ, αλ δσληάλεπε.  

 

 Με ηελ πην πάλσ δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά είλαη πην έηνηκα λα εθθξαζηνύλ 

γηα ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα. Τα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή κε δηάθνξα 

πεξηζηαηηθά, πνπ ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε δύν παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Κάζε 

πεξηζηαηηθό παξνπζηάδεη ζπκπεξηθνξέο, πνπ είλαη αληίζεηεο κε ην λόεκα ησλ 

έμη ελνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 Καινύληαη λα πξνηείλνπλ γηα ην θαζέλα κηα δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε 

νπνία ζύκθσλα κε ηε γλώκε ηνπο ζα έθαλε ηηο ζρέζεηο ησλ δύν παηδηώλ 

θαιύηεξεο. 

 

 Σηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο αληαιιάδνληαη απόςεηο. 

 

 Αλ ππάξρεη ρξόλνο, θηηάρλνπλ ζε ζπλεξγαζία ηελ αθξνζηηρίδα ηνπ 

αιηξνπηζκνύ, επηιέγνληαο έλλνηεο ζρεηηθέο θαη γηα ηηο νπνίεο νη πιείζηνη 

ηνπιάρηζην ζπκθσλνύλ. 

 

 Δπίζεο, δίλνληαη ηδέεο, ώζηε ζε άιιν ρξόλν ηα παηδηά λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

επηηξαπέδην παηρλίδη, πνπ λα έρεη σο ζέκα ηνλ αιηξνπηζκό. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξνύλ λα βάινπλ ζε θάπνηα βήκαηα ν παίθηεο λα θεξδίδεη έλα γύξν ή 

επηπξόζζεηα βήκαηα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αιηξνπηζηηθή πξάμε, πνπ έθαλε ή 

ην αληίζεην.  

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 
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ΗΘΓΖΣΖΙΟ – Τνηαθμζηή έθηε ζοκάκηεζε 
 

 

Αιιάδμομε ζομπενηθμνέξ... 
Ε Γιέκε θαη ε Άκηνε είκαη θίιεξ, γεηηόκηζζεξ θαη ζομμαζήηνηεξ. 

Πημ θάης, είκαη μενηθά πενηζηαηηθά πμο ζοκέβεθακ μεηαλύ ηςκ 

δύμ θμνηηζηώκ. Θα μπμνμύζεξ κα πνμηείκεηξ μηακ άιιε 

ζομπενηθμνά γηα ηεκ Γιέκε ή ηεκ Άκηνε ή θαη γηα ηηξ δύμ, ώζηε μη 

ζπέζεηξ ημοξ κα είκαη θαιύηενεξ; 

 

Ε Γιέκε δεκ έπεη μαδί ηεξ γόμα θαη ραιίδη θαη δεκ μπμνεί κα 

αζπμιεζεί με ηεκ ενγαζία, πμο ηεξ ακέζεζε ε δαζθάια ζηεκ ηάλε. 

Ε Άκηνε ηεξ ιέεη πενηθνμκεηηθά όηη δεκ είκαη ζοκεπήξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ε Γιέκε θαη ε Άκηνε ηνέπμοκ από ηεκ αοιή ζηεκ ηάλε, γηαηί ε 

θονία Ακαζηαζία ηηξ ζέιεη αμέζςξ ζηε ζέζε ημοξ. Ε Γιέκε πέθηεη 

θάης θαη μαηώκεη ημ πόδη ηεξ. Ε Άκηνε ηεκ αθήκεη θαη ηνέπεη 

ζηεκ ηάλε γηα κα με ζομώζεη ηε δαζθάια ηεξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ε Γιέκε είκαη ιοπεμέκε, γηαηί πέζακε θάπμημξ ζογγεκήξ ηεξ. Ε 

Άκηνε ημ λένεη, αιιά θάκεη ζακ κα με ζομβαίκεη ηίπμηα, γηαηί 

ζθέθηεθε όηη είκαη θαιύηενα κα μεκ ηεξ ημ ζομίδεη. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 



95 

 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ε Γιέκε θαη ε Άκηνε ενγάδμκηαη μαδί ζημκ ειεθηνμκηθό 

οπμιμγηζηή. Γπεηδή ε Γιέκε είκαη ιίγμ ανγή, ε Άκηνε δεκ ηεκ 

αθήκεη κα θάκεη θάηη θαη δηεθπεναηώκεη όιε ηεκ ενγαζία μόκε ηεξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ε Άκηνε θαηεγόνεζε ηεκ Γιέκε όηη είκαη ηεμπέια. Ε Γιέκε, όηακ 

ημ έμαζε, ζύμςζε πάνα πμιύ θαη άνπηζε κα ηεκ θαηεγμνεί θαη 

αοηή ζηα άιια θμνίηζηα ηεξ ηάλεξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Ε Γιέκε μίιεζε με άζπεμμ ηνόπμ ζηεκ Άκηνε, αιιά μεηά ηεξ 

δήηεζε ζογγκώμε. Ε Άκηνε επημέκεη κα ηεξ θναηά θαθία θαη κα 

μεκ ηε ζέιεη ζηεκ πανέα ηεξ. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

____ 
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Κλείζιμο – Τπιακοζηή έβδομε ζςνάνηεζε – Ο κύβορ ηος αληποςιζμού 

 

Σηόρνη: 

 Να εθθξάζνπλ εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε αιηξνπηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ επθαηξίεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθδεισζεί 

αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

 Να γίλνληαη νη ίδηνη ππνθηλεηέο ηεο αιηξνπηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

Γηαδηθαζία: 

 Όια ηα παηδηά θάζνληαη ζε θύθιν θαη ξίρλνπλ έλα κεγάιν δάξη κε ηε ζεηξά. 

Τν δάξη ζε θαζεκηά από ηηο έμη ηνπ έδξεο γξάθεη κηαλ από ηηο έμη ελόηεηεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

 

 Τν παηδί, πνπ έρεη ζεηξά, αλάινγα κε ηελ ελόηεηα, πνπ ζα ηνπ ηύρεη, αλαθέξεη 

κηα ζρεηηθή δηθή ηνπ εκπεηξία. Πξνβάιιεη έλα πεξηζηαηηθό, ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα γη’ απηό. 

 

 Τα παηδηά αλαιακβάλνπλ ζηε δηάξθεηα κηαο κέξαο λα παξαηεξνύλ ηνπο 

αλζξώπνπο γύξσ ηνπο θαη λα εληνπίδνπλ επθαηξίεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εθδεισζεί αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά.   

 

 Σε νξηζκέλεο από ηηο πεξηπηώζεηο κπνξνύλ, αλ ζέινπλ, λα ππνθηλήζνπλ ηελ 

αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά, αληηπξνηείλνληαο ζε θάπνηνλ κηα ζπκπεξηθνξά 

έλαληη άιιεο, πνπ πηζαλόλ λα είρε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ 

αλζξώπσλ, πνπ παξαηεξήζεθαλ. 

 

 Γίλεηαη θαηαγξαθή ζε θύιιν εξγαζίαο γηα λα κπνξνύλ νη καζεηέο αξγόηεξα 

λα αληαιιάμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν νη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε πάξα πνιιέο πξαθηηθέο εηζεγήζεηο γηα εθδήισζε ηεο αιηξνπηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη θαη ε επηζπκεηή. Μπνξνύλ λα ππνζέζνπλ όηη θάλνπλ 

απηήλ ηελ άζθεζε κε ην ζθεπηηθό όηη ε εξγαζία πξννξίδεηαη γηα έλαλ 

εμσγήηλν, ν νπνίνο δε γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη αιηξνπηζκόο, αιιά ζέιεη 

πξαθηηθέο εηζεγήζεηο γηα ην πώο λα γίλεη αιηξνπηζηήο, γηαηί άθνπζε όηη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν ζα είλαη αγαπεηόο. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Κύβνο ηνπ αιηξνπηζκνύ 
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ΗΘΓΖΣΖΙΟ – Τνηαθμζηή έβδμμε ζοκάκηεζε 
 

 
 

Ο θύβμξ ημο αιηνμοηζμμύ... 
 

Γηα ημ είδμξ ηεξ αιηνμοηζηηθήξ ζομπενηθμνάξ, πμο ζμο έηοπε, 

όηακ ένηλεξ ημκ θύβμ ημο αιηνμοηζμμύ, μπμνείξ κα ακαθένεηξ μηα 

δηθή ζμο ζπεηηθή εμπεηνία. Ιπμνείξ κα μμηναζηείξ με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ζμο ηηξ ζθέρεηξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηά ζμο γηα έκα 

ζογθεθνημέκμ πενηζηαηηθό. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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Γηα ημ οπόιμηπμ ηεξ μέναξ κα παναηενήζεηξ ημοξ ακζνώπμοξ 

γύνς ζμο, ζημ ζπμιείμ, ζημ ζπίηη θαη όπμο αιιμύ βνεζείξ θαη κα 

θαηαγνάρεηξ ηηξ εοθαηνίεξ, πμο εκημπίδεηξ, ζηηξ μπμίεξ κμμίδεηξ 

όηη ζα μπμνμύζε θάπμημξ κα εθδειςζεί αιηνμοηζηηθά. Ακ ζέιεηξ, 

μπμνείξ ζε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ κα οπμθηκήζεηξ εζύ μηακ ηέημηα 

ζομπενηθμνά πανμηνύκμκηαξ γηα ηεκ εθδήιςζή ηεξ.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Κλείζιμο – Τπιακοζηή όγδοε ζςνάνηεζε –  

Ανακεθαλαιώνοςμε και κάνοςμε αςηοκπιηική 

 

Σηόρνη: 

 Να κπνξνύλ λα θάλνπλ απηνθξηηηθή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε ζέκαηα 

αιηξνπηζκνύ.  

 

 Να γίλεη αλαθεθαιαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 Να γίλεη θάπνηνπ είδνπο αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

Γηαδηθαζία: 

 Τα παηδηά θαη ε εθπαηδεπηηθόο θάζνληαη ζε θύθιν. Παίδνπλ έλα παηρλίδη, πνπ 

βνεζά λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα παηδηά θαη λα μεθηλήζνπλ ζεηηθά ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηε ζπλάληεζε. Π.ρ. παίξλνπλ αξηζκνύο από ην 1 σο ην 4 θαη θάπνηνο 

πνπ είλαη ζηε κέζε ιέεη έλαλ αξηζκό θαη όπνηνο ηνλ έρεη ζεθώλεηαη λα 

αιιάμεη ζέζε. Απηόο πνπ κέλεη ρσξίο ζέζε ζπλερίδεη ην παηρλίδη ιέγνληαο 

άιινλ αξηζκό. 

 

 Αθνύ ε νκάδα έρεη ελεξγνπνηεζεί, ηα παηδηά θαινύληαη λα θηλεζνύλ ζην ρώξν 

θξαηώληαο ην θύιιν εξγαζίαο, πνπ ηνπο δίλεηαη θαη λα βξνπλ ζπκκαζεηέο 

ηνπο, πνπ ζην δηάζηεκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθδήισζαλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, πνπ 

δειώλνληαη ζην θπιιάδηό ηνπο. Μπνξνύλ λα ηνπο ξσηνύλ ή αλ παξαηήξεζαλ 

θαη από κόλνη ηνπο ηε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ λα ηνλ ζεκεηώζνπλ. Μεηά ηα 

παηδηά κε ηε ζεηξά ζηνλ θύθιν ιέλε αλ ην Πξόγξακκα ηα ώζεζε λα 

εθδειώλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο έμη ελόηεηεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

 Γηα ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά παίξλνπλ έλα θύιιν ραξηηνύ θαη 

θαινύληαη πάλσ λα δσγξαθίζνπλ θάπνηνλ πνπ ππνζέηνπλ όηη ζπλαληνύλ ζην 

δξόκν θαη είλαη πνιύ ραξνύκελνο γηα ηηο θαιέο ηνπ ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. 

Γύξσ γύξσ δσγξαθίδνπλ ό,ηη ηνπο ιέεη όηη θάλεη γηα ηνπο άιινπο. Τα έξγα 

ηνπο ηα θνιινύλ ζε πεξίνπηε ζέζε κέζα ζηελ αίζνπζα θαη όινη έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ηα δνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ θάηη, αλ ζέινπλ. 

 

 Αθνινύζσο ηνπνζεηνύληαη θάησ ζηε κέζε ηνπ θύθινπ δειώζεηο ζε θαξηέιεο 

αλάπνδα, λα κε θαίλνληαη. Με ηε ζεηξά, όπνηνο ζέιεη από ηα παηδηά, παίξλεη 

κηαλ θαη ζε ζρέζε κε απηήλ πξνβαίλεη ζε απηνθξηηηθή. Τε δηαβάδεη, ιέεη αλ 

ηζρύεη γηα ην άηνκό ηνπ, πεξηγξάθεη ζρεηηθέο εκπεηξίεο ηνπ, πξνβάιιεη 

ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, εθθξάδεη ζπλαηζζήκαηα, ιέεη αλ 

ζπλεηδεηνπνηεί θάηη κε απηήλ ηελ απηνθξηηηθή θαη ό,ηη άιιν ζρεηηθό ζέιεη.    

Τέηνηεο δειώζεηο κπνξεί λα είλαη: 

- Γείρλσ ηελ αγάπε κνπ ζηνπο άιινπο. 

- Δίκαη άλζξσπνο, πνπ πξνζθέξεη ό,ηη κπνξεί ζηνπο άιινπο. 

- Βνεζώ ηνπο άιινπο. 

- Παξεγνξώ κε ηξόπν πνπ θάλσ ηνλ άιιν λα ληώζεη αλαθνύθηζε. 

- Δίκαη ζπλεξγαηηθό άηνκν. 

- Η ζπγρσξεηηθόηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθό κνπ. 

- Όηαλ θάπνηνο κνπ δεηήζεη ζπγγλώκε, ηνλ ζπγρσξώ. 

- Δίκαη αιηξνπηζηήο. 
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 Η ζπλάληεζε κπνξεί λα θιείζεη κε έλα παηρλίδη πην ήξεκν από ην πξώην. Π.ρ. 

«ν δνινθόλνο» ή δίλνπλ θάηη, πνπ θάλεη ζόξπβν θαη έλαο, πνπ είλαη ζηε κέζε, 

πξέπεη κε θιεηζηά κάηηα λα δείμεη από πνπ έξρεηαη ν ζόξπβνο. Αλ ην βξεη, 

κπαίλεη ζηε κέζε απηόο πνπ θξαηνύζε ην αληηθείκελν, αιιηώο ζπλερίδεη ν 

ίδηνο. 

 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Καξηειίηζεο κε δειώζεηο 
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ΗΘΓΖΣΖΙΟ – Τνηαθμζηή όγδμε ζοκάκηεζε 
 

 

Ακαθεθαιαηώκμομε θαη θάκμομε αοημθνηηηθή... 

Ιπμνείξ κα θηκεζείξ ζημ πώνμ θαη κα γνάρεηξ ηα μκόμαηα ηςκ 

ζομμαζεηώκ ζμο, πμο θαηά ηε δηάνθεηα ημο Πνμγνάμμαημξ, 

εθδήιςζακ ηηξ πημ θάης ζομπενηθμνέξ. 

Ιμηνάζηεθακ ηα πνάγμαηά ημοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

Βμήζεζακ ημοξ άιιμοξ. 

Πανεγόνεζακ θάπμημκ. 

 

 

 

 

 

 

 

Σοκενγάζηεθακ θαιά. 

Σογπώνεζακ θάπμημκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήηεζακ κα ζογπςνεζμύκ. 
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Σοκακηάξ θάπμημκ πμο είκαη πμιύ πανμύμεκμξ γηα ηηξ θαιέξ ημο 

ζπέζεηξ με ημοξ άιιμοξ. Σμο ιέεη ηη θάκεη γηα ημοξ άιιμοξ. 

Ιπμνείξ κα ημκ δςγναθίζεηξ θαη γύνς γύνς κα δςγναθίζεηξ ηη 

θάκεη γηα ημοξ άιιμοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Κλείζιμο – Τπιακοζηή έναηε ζςνάνηεζε – Αξιολογούμε... 

 

Σηόρνη: 

 Να αμηνινγεζεί ην Πξόγξακκα από ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 

 Να ππάξμεη κηα αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζα ήζειαλ ηα παηδηά λα 

πεξηιακβάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα. 

 

Γηαδηθαζία: 

 Γηα ηελ πξώηε δξαζηεξηόηεηα ηα παηδηά ζε θάζε δήισζε, πνπ ιέεη ε 

δαζθάια, δείρλνπλ ην βαζκό δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ηνπο κε ην ζώκα ηνπο· 

αλ ζπκθσλνύλ γίλνληαη όζν πην ςεινί κπνξνύλ θαη αλ δηαθσλνύλ γίλνληαη 

όζν πην κηθξνί κπνξνύλ. Δλδεηθηηθέο δειώζεηο είλαη: 

- Τν Πξόγξακκα κε έθαλε λα πξνζπαζώ λα είκαη θαιόο/ή κε ηνπο 

άιινπο. 

- Μνπ άξεζαλ νη ζπλαληήζεηο, πνπ είρακε. 

- Οη ζπλαληήζεηο ήηαλ αληαξέο. 

- Κάζε θνξά αλππνκνλνύζα γηα ην ηη ζα θάλνπκε ζηηο ζπλαληήζεηο. 

- Όηαλ έρσ δηαθνξέο κε θάπνηνλ ζθέθηνκαη όζα κάζακε κε ην 

Πξόγξακκα «Αιηξνπηζκόο». 

- Δπραξηζηηόκνπλ λα ζπκπιεξώλσ ηα θύιια εξγαζίαο ησλ 

ζπλαληήζεσλ. 

 

 Κάζε παηδί κε ηε ζεηξά έρεη ηελ επθαηξία λα κηιήζεη θαη λα ζπκπιεξώζεη ηελ 

πξόηαζε: «Τν θαιύηεξν πξάγκα ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα ήηαλ... θαη ην 

ρεηξόηεξν ήηαλ...». 

 

 Υπάξρνπλ ζηελ ηάμε ηξία κεγάια θνκκάηηα ραξηί κε ηξεηο εξσηήζεηο θαη 

όπνην παηδί ζέιεη παίξλεη κηθξά ρξσκαηηζηά ραξηάθηα, απαληά θαη θνιιά ην 

ραξηάθη ηνπ ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε. Οη εξσηήζεηο είλαη: 

- Τη ζα ήζειεο λα θξαηήζεηο από ην Πξόγξακκα γηα λα ζπκάζαη; 

- Τη άιιν ζα ήζειεο λα πεξηιακβάλεη ην Πξόγξακκα; 

- Θέιεηο λα έρεηο ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ζέκαηα γηα ηηο ζρέζεηο 

ζνπ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ; Γηαηί;  

 

Υιηθό:   

 Μεγάια θαη κηθξά θνκκάηηα ραξηί 
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Κλείζιμο – Τεζζαπακοζηή ζςνάνηεζε – Τελεςηαία ζςνάνηεζε 

 

Σηόρνη: 

 Να αμηνινγεζεί ην Πξόγξακκα από ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 

 Να γίλεη κηα αλαδξνκή ζην Πξόγξακκα. 

 

 Να εθθξαζηνύλ ειεύζεξα ηα παηδηά γηα ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

 

Γηαδηθαζία: 

  Με κνπζηθή ππόθξνπζε γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε θαζεκηά από ηηο ζαξάληα 

ζπλαληήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηα παηδηά ρξσκαηίδνπλ έλα εηθνλίδην 

δείρλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηνπο ηθαλνπνίεζε ην 

πεξηερόκελν θάζε ζπλάληεζεο. 

 

 Μεηά ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ κέζα ζε κηαλ ηζάληα ό,ηη ζα ήζειαλ λα πάξνπλ 

καδί ηνπο από ην Πξόγξακκα θαη έμσ από απηήλ ό,ηη ζα ήζειαλ λα αθήζνπλ 

πίζσ. 

 

Υιηθό:   

 Φύιιν εξγαζίαο 

 

 Καζεηόθσλν - θαζέηα 
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Ηιείζημμ – Τεζζαναθμζηή ζοκάκηεζε 
 

 
 

Τειεοηαία ζοκάκηεζε... 
Αξ ζομεζμύμε ηηξ ζανάκηα μαξ ζοκακηήζεηξ. Γηα θάζε ζοκάκηεζε 

δείλε ηε γκώμε ζμο με ηε «θαηζμύια», πμο πνμηημάξ. 

1. Ηαιή ανπή                                    

 
 

2. Πεξ ημ με ημ δηθό ζμο ηνόπμ...      

 
 

3. Τμ παηπκίδη ημο αιηνμοηζμμύ 

 
 

4. Γναμμαημθηβώηηα 

 
 

5. Γέμηζε με πνώμα ηεκ  θανδηά ζμο... 

 
 

6. Τμ αιθάβεημ ηεξ πνμζθμνάξ 

 
 

7. Πνόζςπα γεμάηα πανά 

 
 

8. Αξ θάκμομε μηακ ένεοκα  

 
 

9. Ιμηναδόμαζηε ζοκαηζζήμαηα 

 
 

10. Τμ δεζηό θαη γιοθό παναμύζη ηςκ 

δεγιοθώκ  

 
 

11. Ιηα αιιόθμηε ελίζςζε∙ δίκς = 

παίνκς  
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12. Ε Ιανίκα θαη ηα γεκέζιηα ηεξ 

Αογήξ 

 
 

13. Τμ παηδί θαη ημ ράνη 

 
 

14. Πμημοξ θαη πώξ κα βμεζήζμομε... 

 
 

15. Αξ απιώζμομε πένη βμήζεηαξ... 

 
 

16. Ε πανάζηαζε ανπίδεη... 

 
 

17. Αξ πανεγμνήζμομε ημ ιύθμ 

 
 

18. Πώξ κα πανεγμνήζμομε... 

 
 

19. Αξ μπμύμε ζηε ζέζε ημο άιιμο 

 
 

20. Πανεγόνεζέ με... 

 
 

21. Γηθμκμγναθμύμε έκα παναμύζη 

ζημκ οπμιμγηζηή 

 
 

22. Αξ ζημιίζμομε ηεκ πηκαθίδα ηεξ 

ηάλεξ μαξ 

 
 

23. Puzzle 

 
 

24. Αξ παίλμομε... 

 
 

25. Αξ ζοκενγαζημύμε κα βνμύμε μηα 

ιύζε...  
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26. Ταλίδη ζε ενεμηθό κεζί... 

 
 

27.  Τμ πανηδηιίθη ημο Φίιηππμο θαη 

ηεξ Ιανίαξ 
 

28. Σθεθηόμαζηε ζεηηθά... 

 
 

29. Τα ζηάδηα ηεξ ζογγκώμεξ 

 
 

30. Αηζζάκμμαη ηη κηώζεηξ 

 
 

31. Δηαιέγμομε ημ ηέιμξ ηεξ 

ηζημνίαξ... 

 
 

32. Σε έκα πάνηη γεκεζιίςκ 

 
 

33. Σοκεπίδμομε ηεκ ηζημνία...  

 
 

34. Ε πανάζηαζε ανπίδεη... 

 
 

35. Τμ δώνμ ηεξ ζογγκώμεξ  

 
 

36. Αιιάδμομε ζομπενηθμνέξ... 

 
 

37. Ο θύβμξ ημο αιηνμοηζμμύ 

 
 

38. Ακαθεθαιαηώκμομε θαη θάκμομε 

αοημθνηηηθή 

 
 

39. Αλημιμγμύμε... 

 
 

40. Αλημιμγμύμε θαη θιείκμομε ημκ 

θύθιμ ηςκ ζοκακηήζεώκ μαξ... 
 



108 

 

Ιπμνείξ κα δςγναθίζεηξ μέζα ζηε ζάθα ό,ηη ζέιεηξ κα πάνεηξ μαδί 

ζμο από ημ Πνόγναμμα θαη έλς από αοηήκ ό,ηη ζα ήζειεξ κα 

αθήζεηξ πίζς. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Θα ήζεια κα ζεμεηώζς... 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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