


Αυτό το βιβλιαράκι απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. 
Για παιδιά από 5χρονών και πάνω θεωρούµε ότι µπορεί 
να αξιοποιηθεί απευθείας από τα ίδια. 
Για τα µικρότερα παιδιά, αποτελεί µια ιδέα, µια 
προσέγγιση στην ψυχική διαχείριση του καιρού. 

Σε κάθε περίπτωση, προτείνουµε εσείς οι γονείς να το 
διαβάσετε ολόκληρο, για να µπορεί να µεγιστοποιηθεί η 
λειτουργικότητά του.
 
Τελικά, αυτό το ηµερολόγιο ίσως να θέλετε να το 
συµπληρώσετε εσείς για εσάς. Κι αυτό είναι µια χαρά!  



Μια Τρίτη απόγευµα, είπαµε «Γεια, θα τα πούµε αύριο!» και µετά, 
πέρασαν περίπου 5 εβδοµάδες. 
Ξέρουµε ήδη γιατί έγινε αυτό, αλλά θέλαµε να ξέρετε ότι εµάς µας 
στενοχώρησε που αποχαιρετιστήκαµε, τελικά, έτσι ξαφνικά. 
Γι’ αυτό, φτιάξαµε αυτές τις σελίδες, µερικές ιδέες για να µπορούµε 
να επικοινωνούµε πως αισθανόµαστε αυτόν τον καιρό. Ονοµάσαµε 
αυτό το βιβλιαράκι «Ηµερολόγιο µιας περιπέτειας», επειδή όλα τα 
σπουδαία πράγµατα που ξέρουµε για την ιστορία, τα ξέρουµε από τα 
ηµερολόγια ή τις αφηγήσεις αυτών που τα έγραφαν καθώς ζούσαν 
τις περιπέτειές τους ή τα αφηγήθηκαν µετά. 
Σκεφτόµαστε, λοιπόν, ότι αν όλοι και όλες µε κάποιον τρόπο 
καταγράφουµε πώς τα περνάµε αυτόν τον καιρό, όταν βρεθούµε, ο 
χρόνος θα έχει συνεχίσει και θα έχουµε κάτι ίδιο για να µοιραστούµε. 
Τις ιστορίες µας από αυτήν την περιπέτεια. Μικροί και µεγάλοι. 
Τα µικρά παιδιά συχνά χρειάζονται µονό µια ερώτηση και χρόνο για 
να ξεδιπλώσουν  την εσωτερική τους κατάσταση. Όλη η µαγεία είναι 
στο να εφευρίσκεις τις σωστές ερωτήσεις. Με αυτόν τον στόχο 
προσαρµόσαµε το υλικό που αρχικά φτιάξαµε για παιδιά δηµοτικού, 
ώστε να εξυπηρετεί εσάς που αφουγκράζεστε τα παιδιά σας. 
Αν παρόλα αυτά, θέλετε να το χρησιµοποιήσετε ως εργαλείο είστε 
ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες! 

Πιστεύουµε ότι όλα τα παιδιά είναι τώρα κάτι σαν σούπερ ήρωες και 
ηρωίδες. Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια που κάνουν να καταλάβουν τι 
έχει γίνει, αλλά και ο τρόπος που έχουν καταφέρει να κάνουν όλα 
αυτά τα δύσκολα πράγµατα αυτόν τον καιρό, αξίζουν ένα µεγάλο 
ευχαριστώ από εµάς τους µεγάλους. 
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Σηµείωµα για µεγάλους: 



Να µένουν στο σπίτι και να βγαίνουν έξω πιο λίγο κι από το λίγο, να 
συναντούν τις γιαγιάδες και τους παππούδες, τους φίλους και τις φίλες 
τους  σε οθόνες, να τους φαίνεται κανονικό που µένετε όλη η οικογένεια 
στο σπίτι παρόλο που δεν είναι διακοπές, να ζητούν και να συζητούν για το 
σχολείο σα να είµαστε κάθε µέρα µαζί, να κάνουν προχωρήµατα κάθε µέρα, 
να κάνουν εφευρέσεις ή ανακαλύψεις που µας µοιάζουν σπουδαίες, να 
επικοινωνούν πως νιώθουν, να συµµετέχουν µε χαµόγελο σε όλες µας τις 
αλλαγές, να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού, να είναι όπως είναι παρότι 
γύρω τους τα πράγµατα ανισορροπούν. Μπορούσαµε να γράψουµε άλλες 
χίλιες σελίδες µε αυτά που έχουν καταφέρει. 

Αλλά είπαµε να το αφήσουµε σε σένα! 

Τι πιστεύουµε 
ότι έχουν καταφέρει τα παιδιά 
και λέµε “ευχαριστώ”

Γράψε εδώ τι πιστεύεις ότι έχουν καταφέρει!
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Μέσα στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε κάποια εναύσµατα συζήτησης µε 
τα παιδιά σας και κάποιες προτάσεις ψυχικής επεξεργασίας όσων συµβαίνουν 
απευθείας από τα παιδιά. Γι’ αυτό οι σελίδες απευθύνονται στα παιδιά.  
Υπενθυµίζουµε ότι οι σελίδες είναι περισσότερο ιδέες προς επέκταση της 
συζήτησης µαζί τους ή τροφή για σκέψη για εσάς, τους ενήλικες.  
Όποια «λογική» σας βολεύει µπορείτε να την καθιερώσετε στον χρόνο που σας 
διευκολύνει µε το παιδί σας, χωρίς κάποια προσδοκία για το αποτέλεσµα ή 
επιµονή για κάποια απάντηση. 
Παίρνοντας έµπνευση από το ηµερολόγιο, µπορείτε να µεταφέρετε ότι σας 
αρέσει από τις σελίδες του σε µεγάλες ή όρθιες επιφάνειες χαρτιών 
κολληµένες µε χαρτοταινία ή ίσως σε τοίχους που δεν σας πειράζει να 
χρωµατιστούν καθώς και σε εξωτερικές πλάκες σπιτιού ή πεζοδροµίου. 
Αντίστοιχα, προτείνετε στα παιδιά εύχρηστα υλικά όπως χοντρά χρωµατιστά 
µολύβια, κιµωλίες, ζυµάρια, µολύβια, χρώµατα και ελκυστικά εικαστικά 
εργαλεία όπως πινέλα ή σφουγγάρια, ψαλίδια και διαφορετικά χαρτιά που ήδη 
έχετε στο σπίτι, σελοτέιπ ή χαρτοταινίες µε σχέδια.

Θυµηθείτε µόνο ότι όπου διαβάζουµε «γράψε», θα χρειαστεί να 
αντικαθιστούµε µε «ζωγράφισε» ή «πες» µου!

Πώς µπορεί να αξιοποιηθεί 
αυτό το ηµερολόγιο πρακτικά
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Μας έχεις λείψει πολύ και πραγµατικά αυτό το «Γεια! Θα τα πούµε 
αύριο, ήταν λίγο ξαφνικό!»

Γράφουµε εδώ γιατί πιστεύουµε ότι όλα τα παιδιά είναι τώρα κάτι σαν 
σούπερ ήρωες και ηρωίδες. Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια που 
κάνεις να καταλάβεις τι έχει γίνει, αλλά και ο τρόπος που έχεις 
καταφέρει να κάνεις όλα αυτά τα δύσκολα πράγµατα αυτόν τον καιρό, 
αξίζουν ένα µεγάλο ευχαριστώ από εµάς τους µεγάλους. 
Μέσα σε αυτό το ηµερολόγιο θα βρεις χώρο να βάλεις όσα 
σκέφτεσαι. Η µαµά και ο µπαµπάς µπορούν να σε βοηθήσουν σε ό,τι 
χρειαστείς. 
Σε κάθε σελίδα, υπάρχει µια ιδέα για σένα. Ξεφύλλισε πρώτα το 
ηµερολόγιο ως το τέλος, για να ξέρεις πού είναι τι και να διαλέγεις 
όποιες σελίδες σ' αρέσουν περισσότερο!
Θα χαρούµε να έχουµε νέα σου,

Σε αγαπάµε, 
Εµείς, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες σου
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Γεια σου! 



Να µένεις στο σπίτι και να βγαίνεις έξω πιο λίγο κι από το λίγο, να 
συναντάς τους φίλους και τις φίλες σου σε οθόνες, να σου φαίνεται 
κανονικό που µένετε όλη η οικογένεια στο σπίτι παρόλο που δεν είναι 
διακοπές, να επικοινωνείς µαζί µας, ακόµα και τώρα που δε βλεπόµαστε 
κάθε µέρα, να κάνεις εφευρέσεις που µας µοιάζουν σπουδαίες, να λες πως 
νιώθεις, να µαγειρεύεις, να κάνεις δουλειές στο σπίτι για βοήθεια στους 
γονείς σου, να είσαι όπως είσαι. 

Μπορούσαµε να γράψουµε άλλες χίλιες σελίδες µε αυτά που έχεις 
καταφέρει. Αλλά είπαµε να το αφήσουµε σε σένα! 

Τι πιστεύουµε 
ότι έχεις καταφέρει 
και σου λέµε “ευχαριστώ”

Γράψε εδώ τι πιστεύεις ότι έχεις καταφέρει;
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Λειτουργεί µε κάποιο µολύβι ή µαρκαδόρο και σίγουρα χωρίς κουµπιά. 
Το µόνο που χρειάζεται είναι να ενώσεις το µυαλό σου (δηλαδή τις σκέψεις σου), 
την καρδιά σου (δηλαδή τα συναισθήµατά σου), το σώµα σου (δηλαδή ολόκληρο 
ή ολόκληρη εσένα) και τις αισθήσεις σου: τη γεύση, την αφή, την όραση, την ακοή, 
την όσφρηση, την ισορροπία. 
Όταν όλα αυτά µπουν σε λειτουργία, ζεις κάτι και δηµιουργείς µια εµπειρία. Αν 
µετά γράψεις για αυτήν την εµπειρία, δηµιουργείς µια ανάµνηση. Κι έτσι, όπως 
περνάει ο χρόνος µπορείς να θυµάσαι τι γινόταν πριν, πιο πριν ή παλιά. 
Το να θυµάσαι αυτό που έχεις ζήσει, το λένε «επεισοδιακή µνήµη». Είναι σα να 
γράφεις τα επεισόδια που συµβαίνουν σε σένα αυτές τις ηµέρες. Είναι σα να 
αφήνεις τις σκέψεις σου να σκεφτούν και να σε περιµένουν, για όταν είσαι έτοιµη 
ή έτοιµος να τις ξαναδιαβάσεις και να τις µοιραστείς µε κάποιον ή κάποια άλλη. 

Σε κάθε σελίδα, υπάρχει µια ιδέα για σένα. Ξεφύλλισε πρώτα το ηµερολόγιο ως 
το τέλος, για να ξέρεις πού είναι τι και να διαλέγεις όποιες σελίδες σ' αρέσουν 
περισσότερο!

Αυτό το βιβλιαράκι είναι µόνο δικό σου και µπορείς να το γράφεις ή να το 
διαβάζεις όποτε κι αν θέλεις. Επίσης, αν κάτι δεν καταλαβαίνεις ή κάτι σου 
φαίνεται δύσκολο να το κάνεις παρότι θέλεις, µπορείς να ζητήσεις ή να ζητάς 
βοήθεια ή έµπνευση από τα µεγαλύτερα αδέλφια σου ή από κάποιους 
µεγαλύτερους σου που ζουν στο σπίτι. Κάποιες φορές µπορεί να παίρνεις 
βοήθεια ή έµπνευση και από τον σκύλο σου, τη γάτα σου ή ένα δέντρο που 
χαζεύεις. Ακόµα και από τη µυρωδιά ενός κέικ. 

Θυµήσου: Ξεκινάς ή σταµατάς  µόνο αν και όποτε θέλεις εσύ! Μοιράζεσαι 
αυτά που γράφεις µόνο αν θέλεις και µε όποιους θέλεις!

Πώς λειτουργεί 
αυτό που κρατάς 
στα χέρια σου; 
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Όνοµα:

Ηλικία:

Οµάδα:

Σχολείο:

Ύψος: Βάρος:

Μέγεθος παπουτσιού:

Όταν µεγαλώσω θέλω να:

Χρώµα:

Φαγητό:

Παιχνίδι:

Βιβλίο:

Φίλοι:

Τα αγαπηµένα µου
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Οι βόλτες, να τραγουδάµε, να παίζουµε, να ζωγραφίζουµε, να διαβάζουµε, 
να χοροπηδάµε, να χορεύουµε, να ονειρευόµαστε, να γελάµε, να κοιµόµαστε, 
να τρώµε καλά, να ξυπνάµε µε κέφι, να διαβάζουµε βιβλία (ή να µας διαβάζουν!), 
να µιλάµε ή να βλέπουµε στο τηλέφωνο τους αγαπηµένους µας συγγενείς και 
φίλους και φίλες, να ακούµε µουσική, να ξαπλώνουµε, να χαζεύουµε, να 
µαθαίνουµε, 
να κάνουµε εφευρέσεις και κατασκευές. 

*Από όσα µας έχεις ήδη πει!

Τι άλλο βοηθάει 
να κάνεις αυτές τις µέρες 
για να περνάς καλά* 
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Κάθε βράδυ πριν κοιµηθείς ή κάθε πρωί αφού ξυπνήσεις ή όποτε θέλεις, κάθισε 
κάπου αναπαυτικά. 
Πες δυνατά στον εαυτό σου τα παρακάτω Πέντε-Τέσσερα-Τρία-Δύο-Ένα. 

- Πέντε πράγµατα που βλέπω αυτήν τη στιγµή (πχ. Βλέπω το παγούρι µου, τη 
γλάστρα µε την αλόη έξω από το παράθυρό µου, τον γάτο µου να κοιµάται, το µοβ 
µαρκαδοράκι µου και το βιβλίο που διάβασα σήµερα το πρωί)

- Τέσσερα πράγµατα που ακούω αυτήν τη στιγµή (πχ. Ακούω τον φούρνο να ψήνει 
κουλουράκια, ακούω τον αέρα να κουνάει τα φύλλα, ακούω µια µύγα πάνω στο τζάµι 
και ακούω τα βήµατα του γείτονα)

- Τρία πράγµατα που νιώθω να µε ακουµπούν αυτήν τη στιγµή (Νιώθω τις κάλτσες 
µου που είναι µαλακές, νιώθω τα µαλλιά µου που είναι απαλά, νιώθω τα γυαλιά µου 
που µε βαραίνουν)

- Δύο πράγµατα που µυρίζω αυτήν τη στιγµή (Μυρίζω τα κουλουράκια που ψήνονται, 
µυρίζω τον καφέ που πίνει ο µπαµπάς)

- Ένα πράγµα που γεύοµαι αυτήν τη στιγµή (Έχω γεύση από τη ζύµη από τα 
κουλουράκια που δοκίµασα πριν!) 

Αν θέλεις µετά, γράψε ή ζωγράφισε όσα σκέφτηκες!

Μικρό καθηµερινό κόλπο για να καταλαβαίνεις 
πόσο πολύτιµο είναι κάτι που ζεις αυτή τη στιγµή. 

Εδώ και τώρα!

Ξόρκι Αυτοσυγκέντρωσης:
Πέντε-Τέσσερα-Τρία-Δύο-Ένα 
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Ξάπλωσε ανάσκελα (µε την κοιλιά να κοιτάει επάνω) 
κοιτώντας τα σύννεφα ή τα αστέρια, αν είναι βράδυ. Κοίτα 
όση ώρα θέλεις τον ουρανό και όταν βαρεθείς: πάρε ένα 
χαρτί, ζωγράφισε ή γράψε το πρώτο πράγµα που σου ήρθε!

Κάνε πράγµατα που σε κάνουν να γελάς! Ξέρεις ότι 5 λεπτά 
δυνατού γέλιου είναι περίπου σαν 100 κοιλιακοί; Αυτό 
σηµαίνει ότι όσο πιο πολύ γελάς, τόσο πιο πολύ γυµναστική 
κάνεις!

Φτιάξε ένα κουτί ή πάρε ένα παλιό κουτί που έχετε στο 
σπίτι. Κάθε µέρα ή όποτε εσύ θέλεις, βάλε εκεί µέσα µια 
σκέψη σου γραµµένη σε χαρτί ή ένα αντικείµενο που γέµισε 
κάποια στιγµή σου µε χαρά. Για παράδειγµα: έψαχνες 4 
µέρες το κοµµατάκι lego που θα ολοκλήρωνε την 
κατασκευή σου και το βρήκες σήµερα! Βάλε µια 
φωτογραφία της κατασκευής στο κουτί ή ζωγράφισέ την. 
Αυτή η συλλογή στιγµών είναι το πιο πολύτιµο 
θησαυροκουτί που θα έχεις από αυτό που σου συµβαίνει 
τώρα!

Λίγο πριν κοιµηθείς, σκέψου κάτι σπουδαίο που έκανες, 
κατάφερες, ανακάλυψες ή ένιωσες σήµερα. Αποκοιµήσου 
µε τη «σπουδαιότητά» σου και απόλαυσέ το! 

Μοιράσου τη χαρά σου και την αγάπη σου µε όσους και 
όσες θέλεις, όσο πιο συχνά µπορείς. Αρέσει σε όλους να 
ακούν το «Σ’ αγαπάω»  και όλοι χαίρονται να λαµβάνουν 
µικρές εκπλήξεις, γράµµατα ή ζωγραφιές από κάποιον που 
τους αγαπάει. 

Απλές καθηµερινές 
«ασκήσεις» χαράς
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Αν θέλεις, δοκίµασε να συµπληρώνεις αυτές εδώ τις ερωτήσεις κάθε 
µέρα σε όποιο χαρτί σε βολεύει. Να ένα παράδειγµα: 
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Πώς αισθάνοµαι;
Λέξεις που περιγράφουν πως αισθάνοµαι:

Πώς µοιάζει 
το πρόσωπό µου σήµερα; 

Τι έχω µάθει ως τώρα 
από αυτήν την εµπειρία, 

από αυτό που µου συµβαίνει;

Είµαι περισσότερο 
ευγνώµων* που …

*Ευγνωµοσύνη σηµαίνει: η αναγνώριση κάποιου καλού που µου 
έχουν κάνει καθώς και τα αισθήµατα φιλίας και ανταπόδοσης που 

αισθάνοµαι για αυτόν ή αυτήν που µου τα προσέφερε. 



Από τον καταπληκτικό 
εγκέφαλό µου… 
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Η έµπνευση της ηµέρας!
Κοίτα τι ανακάλυψα σήµερα! 

Τόσα υπέροχα πράγµατα που µπορώ να κάνω µέσα στις µέρες µου. 

Τι µπορώ 
να φτιάξω;

Τι µπορώ 
να φάω;

Τι µπορώ 
να βρω; Τι να φορέσω;

Τι να θυµηθώ; Τι να παίξω; Τι 
να αναρωτηθώ;

Τι 
να δηµιουργήσω;

Τι να δω; Τι να είµαι; Τι 
να επισκεφτώ; Τι να ταιριάξω;
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Μ’ αρέσει να ζωγραφίζω. Θα ζωγραφίσω αυτά που βλέπω. 

Καθηµερινά σκίτσα

18



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Καληµέρα! Σήµερα είναι µια φανταστική µέρα. Έχω πολλά όµορφα ή και 
διασκεδαστικά πράγµατα να κάνω. Για να δούµε!

Λίστα: τι θα κάνω σήµερα; 
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Καθηµερινό ηµερολόγιο 
Μέρα

Δευτέρα
Τρίτη

Τετάρτη
Πέµπτη

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Ιαν. Μάιος Σεπτ.
Φεβ. Ιούν. Οκτ.
Μαρ. Ιούλ. Νοεµ.
Απρ. Αυγ. Δεκ.

Ηµεροµηνία

...../..... / 20....

Συναίσθηµα 
σήµερα,
είµαι:

Ο καιρός έξω 
είναι:
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Τα τρία πράγµατα που θέλω 
να κάνω περισσότερο 
όταν τελειώσει 
αυτή η περίοδος

1

2

3
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1. Δες τον χάρτη ενός σπιτιού (αυτό που 
οι αρχιτέκτονες λένε κάτοψη). 
Να ένα παράδειγµα.

2. Η µέρα έχει 24 ώρες, γράψε σε κάθε 
δωµάτιο πόσες ώρες περίπου περνάς σε 
αυτό. 

3.Σχεδιάσε τις διαδροµές που κάνεις πιο 
συχνά µέσα στο σπίτι και γράψε πόσα 
βήµατα είναι.

Που µένω αυτήν την περίοδο; 
Είµαι εδώ

3 ώρες!

Ζωγράφισε εδώ το σπίτι σου!



Πάρε τα αποτυπώµατα όλων των ανθρώπων που 
µένουν τώρα στο σπίτι σου. 
Χρησιµοποίησε ότι χρώµατα ή υλικά θέλεις, κόψε 
κάθε αποτύπωµα της παλάµης  και µετά κόλλησέ τα 
εδώ!  

Τα αποτυπώµατά µας! 
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Σκέψου σηµαντικά γεγονότα που γιόρτασες ή γιορτάσατε όλοι µαζί αυτήν την 
περίοδο. Γράψτα σε αυτόν τον πίνακα (ή φτιάξε έναν δικό σου πίνακα) για να 
θυµάσαι!

Ειδικές περιστάσεις και γιορτές!

Τι γιορτάσαµε; Πώς το γιορτάσαµε;Πότε;
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Γράµµα από το σπίτι µου
σε όποιον ή όποια θέλω

Ηµεροµηνία, ......................

Αγαπητέ µου ή Αγαπητή µου,

Με αγάπη,

.................................................



Από τον καταπληκτικό 
εγκέφαλό µου… 
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Η έµπνευση της ηµέρας!
Κοίτα τι ανακάλυψα σήµερα! 

Τόσα υπέροχα πράγµατα που µπορώ να κάνω µέσα στις µέρες µου. 

Τι µπορώ 
να φτιάξω;

Τι µπορώ 
να φάω;

Τι µπορώ 
να βρω; Τι να φορέσω;

Τι να θυµηθώ; Τι να παίξω; Τι 
να αναρωτηθώ;

Τι 
να δηµιουργήσω;

Τι να δω; Τι να είµαι; Τι 
να επισκεφτώ; Τι να ταιριάξω;
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Μ’ αρέσει να ζωγραφίζω. Θα ζωγραφίσω αυτά που βλέπω. 

Καθηµερινά σκίτσα
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Καληµέρα! Σήµερα είναι µια φανταστική µέρα. Έχω πολλά όµορφα ή και 
διασκεδαστικά πράγµατα να κάνω. Για να δούµε!

Λίστα: τι θα κάνω σήµερα; 
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Καθηµερινό ηµερολόγιο 
Μέρα

Δευτέρα
Τρίτη

Τετάρτη
Πέµπτη

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Ιαν. Μάιος Σεπτ.
Φεβ. Ιούν. Οκτ.
Μαρ. Ιούλ. Νοεµ.
Απρ. Αυγ. Δεκ.

Ηµεροµηνία

...../..... / 20....

Συναίσθηµα 
σήµερα,
είµαι:

Ο καιρός έξω 
είναι:
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ΈΧΕΙΣ ΣΚΕΦΤΕΙ ΠΟΤΕ πώς τα µαξιλάρια του καναπέ είναι καµουφλαρισµένο 
κρησφύγετο για ελέφαντες; Τι λες να νιώθει το κρεβάτι σου τις µέρες που σε 
βλέπει περισσότερο; Τι κουβεντιάζουν τα ρούχα σου µέσα στη ντουλάπα; 
Η οδοντόβουρτσά σου πόσες κινήσεις κάνει κάθε µέρα; Ξέρει η κατσαρόλα ότι η 
κουτάλα έχει κουραστεί; 

Φαντάσου κι άλλα που µπορεί να έχουν αλλάξει για τα πράγµατα που έχεις στο 
σπίτι αυτές τις µέρες που οι άνθρωποι του σπιτιού δεν το κουνάνε ρούπι!

Παίξε όσο πιο πολύ µπορείς αλλάζοντας τα πράγµατα µε τη φαντασία σου. 
Να µερικά παραδείγµατα:  
1.Η κουτάλα γίνεται µικρόφωνο;
2. Το σεντόνι σου γίνεται σπηλιά;
3. Ένα µικρό κουκλάκι ή ένα λέγκο µπορεί να µιλήσουν µε τα αυτοκινητάκια σου; 

Σκέψου κι άλλα και καλό παιχνίδι!!!

Προσοχή!!! 
Παρακάτω θα χρειαστεί να βάλεις όλη τη φαντασία σου! 
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Σε αυτή τη σελίδα κάνε ό,τι θέλεις!
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Σε αυτή τη σελίδα κάνε ό,τι θέλεις!



Ο Κορονοϊός covid 19 
και το σήµερα µου

Αν πατήσεις στο youtube: O ROBERT µιλά στα παιδιά για τον 
κορονοϊό Ι PLAYMOBIL µπορείς να βρεις αυτό το βίντεο:
 https://www.youtube.com/watch?v=tNBPcU2j65s  

Τι είναι; 

 
Ο κορωνοιός covid-19 είναι ένας ιός. Κάθε ιός όπως 
αυτός της γρίπης ή της ανεµοβλογιάς είναι µια µορφή 
µικροβίου. Είναι πολύ πολύ µικρός, µικρότερος και από 
έναν κόκκο άµµου και δεν µπορείς να τον δεις. Είναι 
ένας ιός που τον γνωρίζουµε πρώτη φορά, αν και έχουµε 
γνωρίσει στο παρελθόν άλλους κορονοϊούς. Πηγαίνει 
από τον έναν άνθρωπο στον άλλο πολύ γρήγορα και 
πολύ εύκολα.
 
Οι γιατροί όλου του κόσµου αποφάσισαν ότι πρέπει να 
µείνουµε µέσα στο σπίτι για λίγο καιρό  για να 
αποφύγουµε να µεταφέρουµε παντού αυτόν τον ιο. 
Εκείνοι θα µας ξαναπούν πότε θα ξαναπάµε στο σχολείο, 
στη δουλειά και πότε θα µπορούµε να είµαστε πάλι πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλο.

Οι άνθρωποι µπορεί να αρρωστήσουµε γιατί οι ιοί και τα 
µικρόβια βρίσκονται παντού. Όµως, µένοντας στο σπίτι, 
το κάνουµε πιο δύσκολο. Το σώµα µας είναι φτιαγµένο 
µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει τα µικρόβια και τους 
ιούς. Κάποιων ανθρώπων αντέχει περισσότερο και 
άλλων λιγότερο. Οτιδήποτε και να συµβεί είτε σε εµάς 
είτε σε κάποιον άλλον, υπάρχουν γιατροί που µπορούν 
να µας φροντίσουν είτε στο σπίτι, είτε στο νοσοκοµείο.



Να µένουµε στο σπίτι και να κάνουµε µικρές βόλτες.

Να πλένουµε πολύ καλά τα χέρια µας µε σαπουνάδα*

Να έχουµε τα χέρια µας µακριά από το στόµα, τα µάτια 
και τη µύτη.

Να µιλάµε στην µαµά/µπαµπά/αδερφό/αδερφή και 
όποιον άλλον ή άλλη διαλέξουµε εάν φοβόµαστε, 
ανησυχήσουµε, µπερδευτούµε.

Να ρωτάµε την µαµά/µπαµπά και όποια άλλη ή άλλον 
διαλέξουµε εάν έχουµε ερωτήσεις ή αν θέλουµε να 
µας εξηγήσουν κάτι. 

Να κάνουµε αγκαλιές µε αυτούς που µένουν µαζί µας.* 

Να τρώµε τη λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη που γίνεται! * 

Να κάνουµε γυµναστική και κινητικά παιχνίδια. * 

Τι µπορούµε και χρειάζεται 
να κάνουµε εµείς κάθε µέρα 



Εδώ µπορείς να ακούσεις την ιστορία του κύριου Σαπουνάδα για να 
θυµάσαι να τον χρησιµοποιείς κάθε µέρα: https://youtu.be/4b6TdgRJQx8 

Αυτόν τον καιρό µάθαµε ότι πρέπει να πλένουµε τα χέρια µας, µε τον 
κύριο Σαπουνάδα οπωσδήποτε, για 20-24 δευτερόλεπτα. 

Για να θυµάσαι  πόσο είναι αυτό, µπορείς να τραγουδάς καθώς 
πλένεις τα χέρια σου:

-Δύο φορές το “Happy Birthday” στα Αγγλικά: “Happy birthday to me, 
happy birthday to me, happy birthday dear me, happy birthday to me”. 

-Μια φορά το «Γέλιο» στα Ελληνικά: «Το γέλιο είναι κάτι που το δίνεις 
µακριά, το δίνεις µακριά, το δίνεις µακριά. Το γέλιο είναι κάτι που το 
δίνεις µακριά και σου έρχεται ξανά. Είναι µαγική δεκάρα κι αν την κρύψεις 
θα χαθεί. Χάρισέ τη, δώστη µακριά κι όλο πίσω θα γυρνά». Καλό; Έτσι θα 
θυµάσαι και κάθε µέρα να γελάς συχνά και να φτιάχνεις τη διάθεσή σου! 
https://youtu.be/IkXehukPHG8 

Πολλοί επιστήµονες λένε ότι η αγκαλιά µπορεί να µας 

βοηθήσει σχεδόν όσο και το σαπούνι, αλλά µε διαφορετικό 

τρόπο. Με περίπου 20- 24 δευτερόλεπτα αγκαλιάς την 

ηµέρα, προστατεύουµε τον εαυτό µας από τους ιούς, άρα 

και από τον κορονοιό. ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτήν την περίοδο 

µπορείς να κάνεις αγκαλιές µόνο µε αυτούς που µένεις 

µαζί τους στο σπίτι και είναι υγιείς, εφόσον θέλουν! 



Γιατί µας νοιάζει τώρα η ζάχαρη;
Ξέρεις, ότι η πολλή πρόσθετη ζάχαρη κάνει τον οργανισµό πιο αδύναµο;
 Όταν τρως πολύ τέτοια ζάχαρη, το σώµα σου εσωτερικά (γι’ αυτό δεν το βλέπεις) 
παίρνει έναν µικρό υπνάκο! Αποφασίζει να χαλαρώσει και να σε αφήσει να τρως 
ότι θέλεις. Γι’ αυτό σου αρέσει. Όµως, ταυτόχρονα χαλαρώνει την άµυνά του 
οργανισµού σε όποιο µικρόβιο πλησιάζει. 

Η ζάχαρη και το κακάο είναι κάτι που έρχεται από ένα δέντρο ή ένα φυτό και 
υπάρχει στη φύση. Για παράδειγµα, τα φρούτα, το τυρί και άλλα τέτοια τρόφιµα 
που τρώµε καθηµερινά έχουν ήδη ζάχαρη µέσα τους. Αυτά είναι τα φυσικά 
σάκχαρα. Υπάρχει όµως και η πρόσθετη ζάχαρη, αυτή που βρίσκεται σε µεγάλη 
ποσότητα σε έτοιµα γλυκά και αλµυρά τρόφιµα. Γι’ αυτήν τη ζάχαρη υπάρχει η ιδέα 
ότι πρέπει να τρώµε όσο λιγότερο µπορούµε. Ξέρεις αν ένα τρόφιµο έχει πολλή 
πρόσθετη ζάχαρη, αν είναι γραµµένο σαν 1ο, 2ο ή 3ο συστατικό στην ετικέτα του. 
Τότε µπορείς να το αποφεύγεις! 
Μπορείς να τρως όση ζάχαρη έχουν ήδη τα γλυκά, τα φαγητά, και τα σνακ που 
µαγειρεύετε στο σπίτι από µόνα τους. 

άχαρη

Η γυµναστική µπορεί να γίνεται µέσα στο σπίτι ή όταν πηγαίνεις µικρές βόλτες. Ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, λέει ότι αν είσαι παιδί πρέπει να κινείσαι 2-3 

ώρες κάθε µέρα για να είσαι υγιής και δυνατός ή δυνατή. 

Μπορείς να το καταφέρεις; Υπολόγισε χρησιµοποιώντας στην αρχή το ρολόι και 

την πρόσθεση. Μία ώρα είναι 6 δεκάλεπτα. Ψάξει να βρεις τρόπους να κινηθείς 

για 2 ή 3 ώρες µέσα στην ηµέρα συνολικά. 

Δες αν µπορείς, δηλαδή, να κουνιέσαι λίγη ώρα, αλλά συχνά: µε µια βόλτα, µε 

σχοινάκι, παίζοντας, χοροπηδώντας, χορεύοντας, ανεβοκατεβαίνοντας τις σκάλες. 

Ξέρεις εσύ κι άλλους τρόπους. 

Όσο πιο πολλά τέτοια κόλπα δοκιµάζεις, τόσο πιο υγιής θα νιώθεις και τόσο 

λιγότερο θα θέλεις να βρεθείς µπροστά σε µια οθόνη!



 Το ηµερολόγιο αυτό, το  έφτιαξε µια οµάδα. 
Αυτά είναι τα ονόµατα: 
Αλέξια Βουρδουµπά, Βιβιάνα Μηλιαρέση, Γεωργία Μπέρτου, 
Γιούλα Μπλέσιου, Κυριάκος Μούρτζης, Μαρί Τζανικιάν, 
Μάρκος Ζάγκας, Χαρά Σφέτσα

Νίκησε τον ΙΟ!: εκδόσεις Ψυχογιός

Εδώ κρύβεται η χαρά: εκδόσεις Διόπτρα

Πώς αισθάνεσαι σήµερα; Μαθαίνω να διαχειρίζοµαι τα συναισθήµατά µου: εκδόσεις Μεταίχµιο 

Εσύ τι λες πολύτιµο πως είναι; εκδόσεις Πατάκη

Συναισθήµατα: εκδόσεις Τζιαµπίρης- Πυραµίδα

Today is super: www.chroniclebooks.com

Your fantastic elastic brain: Little Pickle Press/ littlepicklepress.com

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σε σχέση µε τη ζάχαρη και τη διατροφή µπορείς µαζί µε κάποιον 

µεγάλο να ψάξεις εδώ: https://mathainodiatrofi.org/e-material/�

Την ιστορία του κύριου Σαπουνάδα, έφτιαξαν οι Ταξιδευτές του Ήλιου 2018-19 µαζί µε τις δασκάλες 

τους Μαριλένα Βέκιου και Έλλη Γεωργοπούλου.��

Περισσότερα βιβλία που ταιριάζουν σε αυτό το ηµερολόγιο: 

Το πουλόβερ: εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Στο τικ τακ του ρολογιού: εκδόσεις Μεταίχµιο

Η Λούµπνα και το Βότσαλο: εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

Τα παπούτσια των άλλων: εκδόσεις  Ίκαρος

Ήλιος: εκδόσεις Μεταίχµιο

Πηγές
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