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Σκοπόσ του προγράμματοσ 

Να γνωρίςουμε 
καλύτερα τον εαυτό 

μασ και να τον 
αγαπήςουμε. 

Να αναγνωρίζουμε τα 
ςυναιςθήματά μασ, να 

μάθουμε να τα 
διαχειριζόμαςτε και 

να τα εκφράζουμε 
ςωςτά.  

 

 

Να μάθουμε να 
κατανοούμε τα 

ςυναιςθήματα των 
άλλων. 

Να επικοινωνούμε 
καλύτερα με τουσ 

ςυμμαθητέσ μασ και να 
ςυνεργαζόμαςτε 

αρμονικά. 

Να ςεβόμαςτε τη 
διαφορετικότητα και τη 

γνώμη των άλλων. 



Θζματα που επεξεργαςτικαμε 

και ςυμπεράςματα ςτα 
οποία καταλήξαμε. 



Παίξαμε παιχνίδια γνωριμίασ 

και επικοινωνίασ, για να νιώςουμε 
πιο άνετα μεταξύ μασ. 



Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός. 



Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ 



Είδακε ζε βηληεάθη 

ηελ ηζηνξία ηνπ 

Έικεξ ηνπ παξδαινύ 

ειέθαληα, 

ζπδεηήζακε θαη ηνλ 

δσγξαθίζακε. 





Δηαβάζακε ην ηλδηθό παξακύζη «Οη εθηά ηπθινί θαη ν ειέθαληαο» θαη είδακε όηη  

ππάξρνπλ πνιιέο απόςεηο γηα ην ίδην ζέκα ρσξίο θακηά λα είλαη ιάζνο, αιιά ε 

νινθιεξσκέλε άπνςε ζέιεη ζύλζεζε όισλ ησλ απόςεσλ. 



Ποιοσ είναι ο πραγματικά 
 ζξυπνοσ; 





ΓΝΩΡΗΑΜΔ ΚΑΗ 

ΤΕΖΣΖΑΜΔ ΓΗΑ ΣΑ 

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ  ΣΩΝ 

ΖΡΩΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ. 

ΔΠΔΗΣΑ  

ΤΜΠΛΖΡΩΑΜΔ ΣΑ 

ΔΠΟΜΔΝΑ ΦΤΛΛΑΓΗΑ 

Ζ μικρή γοργόνα 

Ο λαγός και η τελώνα 

  Σο αζτημόπαπο 









 
Συγκινθκικαμε ακοφγοντασ το υπζροχο παραμφκι 

¨Το νθςί των ςυναιςκθμάτων¨ 
 του Μάνου Χατηιδάκθ. 

Μασ άρεςε πολφ και θ καταπλθκτικι του μουςικι. 



 
Φτιάξαμε το αλφαβθτάρι  

των ςυναιςκθμάτων 
 
  

και των χαρακτθριςτικϊν. 





Ζωγραφίςαμε το ουράνιο τόξο των 
ςυναιςθημάτων ,  

 τα αντίθετα ςυναιςθήματα  
και τον τροχό των ςυναιςθημάτων. 

 









Χρθςιμοποιιςαμε τθν παντομίμα 
για να εκφράςουμε κετικά και 

αρνθτικά ςυναιςκιματα. 



 
Μάκαμε τρόπουσ να 

χαλαρϊνουμε και να ελζγχουμε το 
κυμό μασ. 



«Φξεζηκνπνηήζακε 

ην θαλάξη ηνπ 

ζπκνύ». 



Χρθςιμοποιιςαμε το «κουτί του 
κυμοφ». 



Χωριςτήκαμε ςε ομάδεσ με διάφορουσ 
τρόπουσ.  

 

 

Συνειδητοποιήςαμε όλα αυτά που 
μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί ωσ 

ομάδα και  καταλήξαμε ςε 
ςυμπεράςματα για το πότε είμαςτε 

ομάδα. 





Φηηάμακε ην θηιηθό καο πεξηβάιινλ ζε 

νκόθεληξνπο θύθινπο. 

Σηε ζπλέρεηα  ην «αλαζεσξήζακε», γηαηί 

κε θάπνηνπο ήξζακε πην θνληά. 



Έγινε ο ζνασ μυςτικόσ«Φφλακασ 
άγγελοσ του άλλου» με κλιρωςθ. 

Επειδι μασ άρεςε, 
επαναλαμβάναμε τθν κλιρωςθ 

ςυχνά.  
 



 
 

Στολίςαμε το δζντρο τθσ φιλίασ και 
φτιάξαμε το δζντρο τθσ μοναξιάσ, όπωσ 

το φανταςτικαμε 
 

Ο κακζνασ μασ ζφτιαξε από ζναν κρίκο 
φιλίασ και όλοι μαηί φτιάξαμε τθν 

αλυςίδα τθσ φιλίασ. 
 

Σε όλουσ μασ άρεςε θ ςυνταγι τθσ φιλίασ. 
 
 









Ξεχωριςτζσ  παροιμίεσ για τθ 
φιλία. 

•Τνλ θίιν ζνπ πξέπεη λα ηνλ πξνζέρεηο ζαλ ηνλ εαπηό ζνπ,  

γηαηί ν θίινο ζνπ είλαη έλαο άιινο ζνπ εαπηόο. 

 

•Πξαγκαηηθόο θίινο είλαη απηόο πνπ έξρεηαη θνληά, όηαλ  ν  

ππόινηπνο θόζκνο απνκαθξύλεηαη.  

 

•Είλαη θίινο κνπ όπνηνο κηιάεη θαιά γηα κέλα πίζσ από ηελ  

πιάηε κνπ. 

 

• Τν λα πεξπαηάο κ’ έλαλ θίιν ζην ζθνηάδη είλαη θαιύηεξν  

από ην λα πεξπαηάο κόλνο ζην θσο. 
 

 



Μασ ένωςε πάρα πολύ το 
“ςκετςάκι” για την αξία 

τησ φιλίασ,  που 
ετοιμάςαμε για  

το τέλοσ τησ χρονιάσ.  
Στισ πρόβεσ καταλάβαμε 

για  ακόμα 
μια φορά πόςο 

ςημαντική είναι  
η ςυνεργαςία. 

Τα κπαιόληα ηεο θηιίαο 



Πξόβεο γηα ην ζθεηζάθη 

 «Τα κπαιόληα ηεο θηιίαο» πνπ 

δηαζθεύαζε ε δηεπζύληξηά καο. 



Πξόβεο γηα ην ζθεηζάθη 

 «Τα κπαιόληα ηεο θηιίαο» πνπ 

δηαζθεύαζε ε δηεπζύληξηά καο. 



Πξόβεο γηα ην ζθεηζάθη 

 «Τα κπαιόληα ηεο θηιίαο» πνπ 

δηαζθεύαζε ε δηεπζύληξηά καο. 



Πξόβεο γηα ην ζθεηζάθη 

 «Τα κπαιόληα ηεο θηιίαο» πνπ 

δηαζθεύαζε ε δηεπζύληξηά καο. 



Πξόβεο γηα ην ηξαγνύδη 

πνπ δηαζθεπάζακε   

«Σηελ αγάπε ιέκε λαη, 

ζηε θηιία ιέκε λαη» ζε 

κνπζηθή Λνπθηαλνύ 

Κειαεδόλε. 



Επζκταςθ του προγράμματοσ ςε 
όλο το ςχολείο.  

  
Συγκεντρϊςαμε τουσ φόβουσ μασ ςτο 
“κουτί του φόβου” και ςτο τζλοσ τουσ 

κάψαμε.  
 

Τθ κζςθ τουσ πιραν τα μαγικά αςτζρια 
που κα φωτίηουν πάντα το δρόμο μασ για 

να μθ φοβόμαςτε. 



Όιεο νη ηάμεηο έξημαλ 

ηνπο θόβνπο ηνπο 

ζην “θνπηί ηνπ 

θόβνπ”. 

Μαδί κε ηνπο θόβνπο 

άθελαλ θαη έλα αζηεξάθη. 



Τν θνπηί είλαη 

γεκάην κε ηνπο 

θόβνπο ησλ 

παηδηώλ. 



Τα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ είλαη 

έηνηκα λα ζθάςνπλ γηα λα 

ζάςνπλ ηνπο θόβνπο ηνπο. 



Τν ζθάςηκν 

άξρηζε. 



Τν θνπηί 

ηνπ θόβνπ 

Αδεηάδεη. 



   Οη  θόβνη ζάβνληαη. 



Πάλσ ηνπο 

θπηεύνπκε έλα 

ινπινύδη. 



Το λουλοφδι και το αςτζρι που κα 
φωτίηει το δρόμο μασ. 



Έλα ηέηνην 

αζηέξη είλαη 

θξεκαζκέλν  

ζε θάζε 

ηάμε  

γηα λα θάλεη 

θσηεηλό ηνλ 

δξόκν καο. 



          Δσταριζηούμε πολύ για ηη βοήθειά ηοσς  

 ηην κ. οθία Ειώγα μοσζικό ηοσ ζτολείοσ μας 

και ηην υστολόγο κ. Βάζια Καραμανώλη. 


