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«ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΦΙΔΑΚΙ» 

Συχνά είναι δύσκολο να ξεκινήσουμε μια πραγματική συνομιλία με το 

παιδί μας ή να πρωτοτυπήσουμε στον τρόπο διεξαγωγής μιας 

συζήτησης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις δίνουν έναυσμα για συζήτηση με τα παιδιά και 

τους μαθητές μας και αφορούν περιγραφές περιστατικών της ζωής 

τους, της οικογένειας τους, του σχολείου, αφορούν πολιτιστικά θέματα, 

δραστηριότητες που εμπλέκονται, συναισθήματα που νιώθουν, 

καταστάσεις που μοιράζονται.   

Οι ερωτήσεις αυτές αποτελούν μια αφετηρία για να ξεκινήσετε να 

μιλάτε με τα παιδιά ή τους μαθητές σας, να μοιράζεστε και να 

γνωρίζεστε καλύτερα. Αναπτύσσουν τη συνήθεια της συζήτησης και 

εμβαθύνουν στη σχέση. Ξεχάστε για λίγο το «κήρυγμα», ακούστε τα 

παιδιά και μη διστάσετε να πείτε κι εσείς τη δική σας απάντηση με 

στόχο την αμφίδρομη συνομιλία.  

Μπορείτε πάντα να παίξετε κι ένα παιχνίδι αποφεύγοντας με αυτό τον 

τρόπο την «ανακριτική» διάθεση! Εμείς σκεφτήκαμε το κλασσικό 

φιδάκι. Κόψτε τις κάρτες και πλαστικοποιήστε τις. Σε κάθε αριθμό 

αντιστοιχεί και μια ερώτηση! Απλά δοκιμάστε το! 
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1. Πώς λένε τον καλύτερό 

σου φίλο και γιατί τον 
συμπαθείς; 

 

 
2. Πες μια καλή κουβέντα 

σε ένα σου συμπαίχτη.  

 
3. Έχεις χόμπι; Τι σου 

αρέσει να κάνεις τα σκ 
και το απόγευμα; 

 

 
4. Περιέγραψε την 

εξωτερική εμφάνιση 
ενός συμπαίκτη σου.  

 
5. Περιέγραψε την 

εξωτερική σου 
εμφάνιση.  

 

 
6. Ποιος είναι ο 

αγαπημένος σου 
τραγουδιστής; Θα μας 
πεις ένα τραγούδι του; 

 
7. Σκέψου κάποιον που δεν 

συμπαθείς! Πώς θα τον 
περιγράψεις; 

 

 
8. Θυμήσου μια ωραία 

κουβέντα που σου έχουν 
πει! 

 
9. Ποιος είναι ο πιο 

σημαντικός άνθρωπος 
στη ζωή σου; 

 

 
10.  Τι σου αρέσει να κάνεις 

πολύ; 

 
11. Τι δεν σου αρέσει να 

κάνεις; 
 
 

 
12. Πες μας σε τι είσαι πολύ 

καλός; 
 

 
13. Πώς αισθάνεσαι σήμερα; 
 
 
 

 
14. Πες μας 3 συναισθήματα 

που νιώθεις συχνά.  
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15. Πες μας κάτι χωρίς να 

μιλήσεις. Χρησιμοποίησε 
τη γλώσσα του σώματος. 

 

 
16. Όταν σκέφτεσαι την 

οικογένειά σου, πώς 
νιώθεις; 

 
17. Έχεις νιώσει ποτέ 

ντροπιασμένος/η; Τι σε 
έκανε να νιώσεις έτσι; 

 

 
18. Πες μας κάτι που σε 

κάνει να θυμώνεις πολύ! 

 
19. Τι δουλειά κάνουν οι 

γονείς σου; Σου αρέσει η 
δουλειά τους; 

 

 
20. Δείξε μας ένα 

συναίσθημα με το 
πρόσωπό σου, χωρίς να 
το περιγράψεις.  

 
21. Τι θέλεις να γίνεις όταν 

μεγαλώσεις; Υπάρχει μια 
δουλειά που αγαπάς 
πολύ; 

 
22. Ποια είναι η αγαπημένη 

σου ομάδα; Πώς νιώθεις 
όταν παρακολουθείς 
έναν αγώνα τους; 

 
23. Αν είχες μια υπερδύναμη 

ποια θα διάλεγες και 
γιατί; 

 

 
24. Πες μας τρία πράγματα 

που σε περιγράφουν. 

 
25. Ποιο είναι το πιο αστείο 

πράγμα που είδες ποτέ 
σου! 

 

 
26. Αν είχες δύο ευχές, τι θα 

ευχόσουν; 

 
27. Τι είναι αυτό που σου 

αρέσει και τι δεν σου 
αρέσει στη μαμά; 

 

 
28. Τι είναι αυτό που σου 

αρέσει και τι δεν σου 
αρέσει στον μπαμπά; 
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29. Μπορείς να μας πεις ένα 

πράγμα που σε φοβίζει; 
 
 

 
30. Τι θα επέλεγες ανάμεσα 

στα τρία: μία σοκολάτα, 
να δεις τηλεόραση ή 
τους φίλους σου; 

 
31. Πες μας κάποιον που 

θαυμάζεις και θα ήθελες 
να του μοιάσεις! 

 

 
32. Ποιος είναι ο χειρότερος 

άνθρωπος του κόσμου; 

 
33. Ποιος είναι ο καλύτερος 

άνθρωπος του κόσμου; 
 
 

 
34. Πώς νομίζεις πως μοιάζει 

ο παράδεισος; 

 
35. Ποιο είναι η πρώτη 

ανάμνηση  που μπορείς 
να θυμηθείς απ’ όταν 
ήσουν πολύ μικρός/ή; 

 
36. Αν θα μπορούσες να 

αλλάξεις έναν κανόνα, 
ποιος κανόνα θα 
άλλαζες; 

 
37. Ποιο είναι το πιο 

δύσκολο πράγμα που 
πρέπει να κάνεις; 

 

 
38. Ποιο είναι το πιο 

απίθανο πράγμα που 
άκουσες ποτέ; 

 
39. Πες δύο πράγματα που 

έμαθες σήμερα! 
 
 

 
40. Πες μας κάτι που έκανες 

αυτή την εβδομάδα και 
ήταν πολύ 
διασκεδαστικό! 

 
41. Πες μας κάτι που έκανες 

αυτή την εβδομάδα και 
δεν σου άρεσε καθόλου! 

 

 
42. Πήγες κάποια επίσκεψη 

αυτή την εβδομάδα; Πώς 
τα πέρασες;  
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43. Σας επισκέφθηκε 

κάποιος αυτή την 
εβδομάδα; Πώς τα 
περάσατε; 

 
44. Έχεις κάποιο ζωάκι στο 

σπίτι; Πως το λένε; Πως 
νιώθεις για το ζωάκι 
σου; 

 
45. Πόσο χρονών είσαι; Πες 

μας τι θα ήθελες να 
κάνεις στο πάρτι 
γενεθλίων σου! 

 
46. Ποιο είναι το αγαπημένο 

σου φαγητό και ποιο το 
φαγητό που δεν σου 
αρέσει καθόλου; 

 
47. Ποιο είναι το αγαπημένο 

σου χρώμα. Πες μας κάτι 
που έχεις κι έχει το ίδιο 
χρώμα.  

 
48. Ποιο είναι το αγαπημένο 

σου ζώο; Γιατί σου 
αρέσει; 

 
49. Ποια είναι η αγαπημένη 

σου γιορτή και γιατί; 
 
 

 
50. Αν κάποιος σου έκανε 

κάποιο δώρο, τι θα 
ήθελες να είναι; 

 
51. Που σου αρέσει να 

ξοδεύεις το χαρτζιλίκι 
σου; 

 

 
52. Έρχεσαι με το σχολικό 

στο σχολείο; Πως λένε 
την συνοδό και πως τα 
περνάς στη διαδρομή; 

 
53. Πως λένε την δασκάλα 

σου; Την συμπαθείς; 
Γιατί; 

 

 
54. Ποιο είναι το αγαπημένο 

σου μάθημα και γιατί; 

 
55. Ποιο μάθημα σε 

δυσκολεύει πολύ και 
γιατί; 

 

 
56. Τι σου αρέσει να παίζεις 

στα διαλείμματα; 
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57. Έχεις χάσει ποτέ το 

σχολείο γιατί ήσουν 
άρρωστος; Πώς ένιωσες; 

 

 
58. Τι σου αρέσει να κάνεις 

το σαββατοκύριακο; Με 
ποιόν; 

 
59. Σου αρέσει να 

ζωγραφίζεις; Τι σου 
αρέσει να ζωγραφίζεις; 

 

 
60. Σου αρέσουν οι 

διακοπές; Πού πηγαίνετε 
διακοπές με την 
οικογένειά σου; 

 
61. Ποια είναι η αγαπημένη 

σου εκπομπή στην 
τηλεόραση και γιατί σου 
αρέσει;  

 
62. Ποια είναι η αγαπημένη 

σου ταινία, ή κινούμενο 
σχέδιο και γιατί σου 
αρέσει; 

 
63. Σου αρέσει να διαβάζεις; 

Ποιο είναι το αγαπημένο 
σου βιβλίο ή παραμύθι; 

 

 
64. Σου αρέσει να παίζεις 

παιχνίδια στον Η/Υ  ή 
βιντεοπαιχνίδια; Ποιο 
είναι το αγαπημένο σου; 

 
65. Σου αρέσει να τρως έξω; 

Ποιο είναι το αγαπημένο 
σου εστιατόριο και γιατί; 

 

 
66. Τι μουσική σου αρέσει 

να ακούς; Πες μας ένα 
αγαπημένο σου 
τραγούδι.  

 
67. Τι είναι αυτό που κάνεις 

στο σχολείο και σου 
αρέσει πάρα πολύ; 

 

 
68. Τι είναι αυτό που κάνεις 

στο σχολείο και δεν σου 
αρέσει καθόλου; 

 
69. Αν κέρδιζες 100 ευρώ τι 

θα έκανες; 
 
 

 
70. Αν θα μπορούσες να 

αλλάξεις το σχολείο σου, 
πώς θα το έκανες; 
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71. Αν ζούσες σε μία 

ζούγκλα ποιο ζώο θα 
ήσουν εσύ και ποιο οι 
συμμαθητές σου; 

 
72. Αν θα μπορούσες να 

πετάξεις πού θα ήθελες 
να πας και τι θα ήθελες 
να δεις; 

 
73. Αν ήσουν δάσκαλος/α 

ποιο μάθημα θα ήθελες 
να διδάσκεις στους 
μαθητές σου; 

 
74. Ποιος είναι ο πιο αστείος 

άνθρωπος που 
γνωρίζεις; Τον 
συμπαθείς; Γιατί; 

 
75. Ποια από τις 4 εποχές 

σου αρέσει περισσότερο 
και γιατί; 

 

 
76. Πες μας ένα όνειρο που 

είδες και σε έκανε να 
χαρείς, να φοβηθείς ή να 
νιώσεις αγωνία! 

 
77. Αν θα μπορούσες να 

αλλάξεις το δωμάτιό 
σου, πως θα το έκανες; 

 

 
78. Τι θα έκανες αν κάποιος 

δεν σου 
συμπεριφερόταν καλά 
στο σχολείο; 

 
79. Αν είχες περισσότερο 

ελεύθερο χρόνο, τι θα 
ήθελες να κάνεις; 

 

 
80. Τι διαλέγεις: 

Περπάτημα ή τρέξιμο; 
Γιατί; 

 
81. Τι διαλέγεις: να μπορείς 

να πετάς ή να μπορείς να 
κολυμπάς; Γιατί; 

 

 
82. Τι είναι πιο σημαντικό: 

να έχεις πολλά χρήματα 
ή να είσαι ευτυχισμένος; 

 
83. Ονόμασε 3 άτομα στα 

οποία απευθύνεσαι αν 
έχεις κάποιο πρόβλημα. 
Γιατί τους επέλεξες; 

 
84. Αν οι γονείς σου θέλουν 

να σου κάνουν δώρο ένα 
ζωάκι, ποιο θα διάλεγες 
και γιατί; 
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85. Αγαπάς την οικογένειά 

σου; Αν ναι, γιατί; 
 
 

 
86. Αν μπορούσες να είσαι 

αόρατος για μία μέρα, τι 
θα έκανες; 

 
87. Τι διαλέγεις: να φας κάτι 

που δεν σου αρέσει 
καθόλου ή να κάνεις 
εργασίες για το σχολείο; 

 
88. Ποια είναι η αγαπημένη 

σου μέρα της 
εβδομάδας; Γιατί; 

 
89. Ξέρεις να δένεις τα 

κορδόνια σου; Θα μας 
δείξεις τον τρόπο; 

 

 
90. Πες μας ένα αστείο ή ένα 

ανέκδοτο! 

 
91. Αν το αγαπημένο σου 

παιχνίδι μιλούσε, τι θα 
σου έλεγε; 

 

 
92. Μπορείς να βγάλεις ένα 

τραγούδι από το μυαλό 
σου για την δασκάλα 
σου; 

 
93. Τι θα έκανες αν ξαφνικά 

άρχισε να βρέχει 
παγωτά; 

 

 
94. Σου αρέσουν τα 

επιτραπέζια παιχνίδια ή 
τα παιχνίδια στην αυλή; 
Γιατί; 

 
95. Διάλεξε δύο φρούτα και 

δυο λαχανικά για να 
φτιάξεις μια 
φρουτολαχανοσαλάτα! 

 
96. Νομίζεις πως θα  ήταν 

διασκεδαστικό αν ζούσες 
μαζί με ένα ιπποπόταμο 
στο σπίτι; 

 
97. Ποιο είναι το αγαπημένο 

σου παιχνίδι στην 
παιδική χαρά; Γιατί; 

 

 
98. Θα ήθελες να πηγαίνεις 

στο σχολείο και το 
Σάββατο; Γιατί; 
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99. Πες μας τι βλέπεις αν 

κοιτάξεις έξω από το 
παράθυρο του σπιτιού 
σου; 

 
100. Θα ήθελες να ήσουν 

μεγαλύτερος ή 
μικρότερος σε ηλικία; 
Γιατί; 

 

 

 


