
ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ 

Με αφορμή τα κείμενα των Θρησκευτικών, που αναφέρονται στη φιλία του Δαυίδ και του Ιωνάθαν, 
συζητήσαμε στην τάξη μας για τη φιλία και την αγάπη.  

Ξεκινήσαμε με το βιβλίο «Του σχοινιού τα μανταλάκια», του Α. Παπαθεοδούλου. Μετά την 
ανάγνωση, ακολούθησε συζήτηση με σκοπό να απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού φίλου; 
• Πως συμπεριφερόμαστε στους φίλους; 
• Πως λύνονται οι διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν; 
• Τι χαρακτηριστικά θέλεις να έχουν οι φίλοι σου; 
• Τι δε θα ήθελες να έχει ένας φίλος σου; 
• Τι σημαίνει «αποδέχομαι το φίλο μου όπως είναι»; 
• Ο φίλος κάνει αποκλειστικά παρέα με μένα; 

Βρήκαμε παροιμίες για τη φιλία και αφού συζητήσαμε το νόημά τους, διαλέξαμε την αγαπημένη μας 
και φτιάξαμε το παρακάτω κολάζ.  

 

 

 

Στη συνέχεια γίναμε μικροί ζαχαροπλάστες, φορέσαμε τις ποδιές και τους σκούφους μας και 
γράψαμε όλοι μαζί τη συνταγή της φιλίας. Φυσικά έπρεπε και να τη δοκιμάσουμε οπότε σειρά είχαν 
τα λαχταριστά cupcake της φιλίας.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωριστήκαμε σε μικρές ομάδες και με αφορμή τις παροιμίες «Σαν τον σκύλο με τη γάτα» και 
«Μαλώνουν σαν τα κοκόρια», δημιουργήσαμε τις δικές μας ιστορίες με τη μορφή κόμικ. Γράψαμε 
τους διαλόγους, σχεδιάσαμε τις σκηνές και δώσαμε όμορφο τέλος στις ιστορίες των φίλων που 
τσακώνονταν! 



 

 

Σειρά είχε το παζλ της τάξης μας, όπου ο καθένας μας αποτελεί σημαντικό κομμάτι του. Όλοι 
ταιριάζουμε μεταξύ μας. Το παζλ είναι ελλιπές αν κάποιο κομμάτι φύγει ... 



 

Αναρωτηθήκαμε για το «τι είναι η αγάπη για ‘ μένα;», μοιραστήκαμε τις απαντήσεις με τους 
συμμαθητές μας, γράψαμε τις σκέψεις μας σε καρδιές και στολίσαμε το δέντρο της αγάπης.  



 

Τέλος, παρακολουθήσαμε τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Ψηλά στον Ουρανό». Η φιλία που 
αναπτύχθηκε ανάμεσα στον 78 χρονο κ.Φρέντριξεν και στον μικρό πρόσκοπο Ράσελ μας συγκίνησε 
και μας δίδαξε πως φιλία, αγάπη και αλληλοβοήθεια πάνε πάντα μαζί ... Δεν παραλείψαμε να 
γράψουμε και τις δικές μας κριτικές για την ταινία. Δεν έχετε παρά να τις διαβάσετε. Σίγουρα θα σας 
πείσουν να παρακολουθήσετε και εσείς την ταινία!  



 

 

 

 


