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Αγαπημένα μου γεια σας! Εδώ κυρία Φ! 

Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ασφαλείς, ξεκούραστοι και ζωηροί! 

 

Σήμερα έχω να σας προτείνω να παίξουμε, να νιώσουμε αλλά και να σκεφτούμε, με 

αφορμή μια πολύ όμορφη μικρή ιστορία που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο στο 

youtube. Λέγεται «το δώρο»! 

Ετοιμαστείτε λοιπόν! 

Ας το παρακολουθήσουμε πρώτα 

https://youtu.be/bi-QL_iePNY 

(Για να δείτε το βίντεο ακουμπήστε τον κέρσορα πάνω στο σύνδεσμο, πατήστε το Ctrl και 

κάντε αριστερό κλικ στο ποντικάκι!) 

 

Ας σκεφτούμε λοιπόν  

1) Πώς ένιωσε το αγόρι όταν άνοιξε το κουτί με το δώρο του; Άλλαξε το συναίσθημά 

του όταν παρατήρησε καλύτερα το σκυλάκι του; Γιατί νομίζετε συνέβη αυτό; 

2) Τι έκανε το αγόρι να αλλάξει στο τέλος τη συμπεριφορά του, κατά τη γνώμη σας; 

3) Τι αισθάνεστε ότι μας λέει αυτή η ιστορία; 

Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος! Δεν είναι μαθηματικά! Αρκεί αυτό που 

νιώθουμε και πιστεύουμε, να μπορούμε να το περιγράψουμε… 

 

Ας ζωγραφίσουμε 

Για σκεφτείτε λιγάκι… Τώρα που είμαστε όλοι λίγο περιορισμένοι στο σπίτι μας και καμιά 

φορά βαριόμαστε ή φοβόμαστε λίγο περισσότερο, τι θα σας έδινε μεγάλη χαρά;  

Ποιο θα ήταν το δώρο που θα θέλατε να λάβετε ή να στείλετε σε κάποιον για να τον 

κάνετε να νιώσει καλύτερα;  

Προτείνω να πάρουμε τα μολύβια και τα χρώματά μας και να ζωγραφίσουμε ένα μεγάλο 

κουτί και μέσα του το πολύτιμο δώρο. Αν θέλετε να το στείλετε σε κάποιον, ζητήστε από 

τους γονείς σας να το φωτογραφίσουν και να το στείλουν σε αυτούς που αγαπάτε! 

 

 

https://youtu.be/bi-QL_iePNY
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Ας παίξουμε Θέατρο! 

 

Έχετε φανταστεί ότι τα χέρια μας μπορούν να γίνουν ηθοποιοί; 

Ναι! Μπορούν! Ακουμπήστε όρθια τα χεράκια σας σε ένα τραπέζι. Το ένα θα είναι το 

παιδί. Το άλλο, το σκυλάκι. Σκεφτείτε τι θα μπορούσαν να πουν μεταξύ τους. Σκεφτείτε 

πώς θα κινούνται καθώς συνομιλούν. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από το παρακάτω 

βίντεο. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε από τους γονείς σας να σας βιντεοσκοπήσουν καθώς 

θα το κάνετε. Θα είναι πολύ όμορφο να το παρακολουθήσετε όλοι μαζί μετά! 

 

https://youtu.be/3dYptAREEG4  

 

 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! 

 

 

 

 

https://youtu.be/3dYptAREEG4

