
1. ΤΟ ΒΑΖΟ ΤΗΣ 

ΕΥΤΥΧΙΑΣ..

…ΚΑΙ «ΚΡΑΤΑΜΕ» ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ!

Οι μέρες που διανύουμε είναι πρωτόγνωρες και δύσκολες για

όλους και όλοι θα έχουμε πολλά να θυμόμαστε ‘καλά’ και ‘κακά’, εύκολα

και δύσκολα.. Κάντε τη διαφορά φτιάχνοντας με το παιδί σας το «βάζο

της ευτυχίας» κρατώντας όσα μάθατε, ό,τι σας βοήθησε & σας έκανε να

χαμογελάσετε μέσα στη μέρα, ως ένα "μυστικό ζωής"! Βάλτε το παιδί να

ζωγραφίσει ή να σας πει τί ήταν αυτό που ‘κράτησε’ και το έκανε

χαρούμενο μέσα στη μέρα και βάλτε το στο πολύτιμο αυτό βάζο. Κάντε το

ίδιο κι εσείς.. Φυλάξτε το και θα έρθει η ώρα να σας θυμίσει τις όμορφες

στιγμές από τις δύσκολες αυτές ώρες. 

https  ://  www  .  facebook  .  com  /  sketchesinstillness  /  videos  /1486409691378241/?  t  =0  

https://www.facebook.com/sketchesinstillness/videos/1486409691378241/?t=0


2. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΟΥΝ..

Δύσκολο να εξηγήσεις σε ένα παιδί χωρίς να φοβηθεί και να αγχωθεί τί είναι 

αυτός ο ιός που μας έκλεισε όλους σπίτια μας. Κι όμως τα δύο παραμύθια που 

προτείνουμε κάνουν την κατανόηση αυτού του ιού πιο εύκολη κι ευχάριστη για τα 

παιδιά μας. Δοκιμάστε να διαβάσετε το ένα Online και το άλλο μέσα από το pdf, 

το οποίο μπορείτε και να εκτυπώσετε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα.

https://www.infokids.gr/enas-ios-me-korona-
to-dorean-online-paramyth/?
fbclid=IwAR2tObAxvpXAyodP5ElHrern4u4gV
Q4V16Sz0HlvGJ3MS7oi6gbJUX34AWk

https://www.infokids.gr/covibook-katevaste-
to-vivlio-pou-mila-sta-mik/?
fbclid=IwAR1Ei5YJuPYtPOl8ykLgLZb_iwXQQIB
fnAzKeRHuRc6pWxU_4jukemiZhMA

https://www.infokids.gr/enas-ios-me-korona-to-dorean-online-paramyth/?fbclid=IwAR2tObAxvpXAyodP5ElHrern4u4gVQ4V16Sz0HlvGJ3MS7oi6gbJUX34AWk
https://www.infokids.gr/enas-ios-me-korona-to-dorean-online-paramyth/?fbclid=IwAR2tObAxvpXAyodP5ElHrern4u4gVQ4V16Sz0HlvGJ3MS7oi6gbJUX34AWk
https://www.infokids.gr/enas-ios-me-korona-to-dorean-online-paramyth/?fbclid=IwAR2tObAxvpXAyodP5ElHrern4u4gVQ4V16Sz0HlvGJ3MS7oi6gbJUX34AWk
https://www.infokids.gr/covibook-katevaste-to-vivlio-pou-mila-sta-mik/?fbclid=IwAR1Ei5YJuPYtPOl8ykLgLZb_iwXQQIBfnAzKeRHuRc6pWxU_4jukemiZhMA
https://www.infokids.gr/covibook-katevaste-to-vivlio-pou-mila-sta-mik/?fbclid=IwAR1Ei5YJuPYtPOl8ykLgLZb_iwXQQIBfnAzKeRHuRc6pWxU_4jukemiZhMA
https://www.infokids.gr/covibook-katevaste-to-vivlio-pou-mila-sta-mik/?fbclid=IwAR1Ei5YJuPYtPOl8ykLgLZb_iwXQQIBfnAzKeRHuRc6pWxU_4jukemiZhMA


3. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

Μια διαφορετική πλαστελίνη που λέγεται οοβleck και φτιάχνεται από εύκολα υλικά 

για να διασκεδάσει τα παιδιά.. και όχι μόνο. Είναι κι ένα πείραμα να δείτε εάν τα 

παιδιά σας μπορούν να ‘αντέξουν’ αισθητηριακά κάτι τέτοιο. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
v  =  UqR  7  AHFGsv  0&  feature  =  youtu  .  be  

https://www.youtube.com/watch?v=UqR7AHFGsv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UqR7AHFGsv0&feature=youtu.be


4. ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους
γονείς και τους παιδαγωγούς να ζητήσουν από τα
παιδιά να ζωγραφίσουν τη δική τους ιστορία για την
πανδημία και, αν επιθυμούν οι ίδιοι και τα παιδιά, να
μοιραστούν τα έργα τους με το Εργαστήριο. Είναι
μια δράση που έχει στόχο όχι μόνο να διευκολύνει
την έκφραση των παιδιών, αλλά και να ενισχύσει την
αίσθηση της μεταξύ μας σύνδεσης. Θα
προσπαθήσουμε να δημοσιεύσουμε στη σελίδα του
Εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Facebook όσο
περισσότερα έργα των παιδιών είναι δυνατόν.

Είναι γνωστό ότι η ζωγραφική είναι ένα σπουδαίο
πεδίο έκφρασης των παιδιών, μια μορφή
δημιουργίας, που είναι ακόμα πιο ευεργετική, ίσως
και θεραπευτική, όταν οι συνθήκες, όπως αυτές που
ζούμε τώρα, είναι λίγο ως πολύ τραυματικές. Ό,τι
δεν χωρά στον νου του, ό,τι ξεπερνά τις ικανότητές
του να το επεξεργαστεί ψυχικά, το παιδί μπορεί να
το εικονίσει με τον προσωπικό, μοναδικό του τρόπο
και οι ενήλικοι μπορούν, στη συνέχεια, να το
συζητήσουν μαζί του, με αφορμή τη ζωγραφιά. Μια
τέτοια διαδικασία βοηθά όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά,
αλλά και όλους εμάς τους ενηλίκους, που
καταφέρνουμε, κάπως, να ατενίσουμε τον κόσμο μες
από τα παιδικά μάτια.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να ενθαρρύνετε τα παιδιά –τα δικά σας παιδιά ή τους 
μαθητές σας με τους οποίους βρίσκεστε σε εξ αποστάσεως επικοινωνία– να φτιάξουν 
ζωγραφιές με τη δική τους ιστορία για την πανδημία και μετά να αποστείλετε τις 
φωτογραφίες των δημιουργημάτων τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Εργαστηρίου Ψυχολογίας: 

psychlab@primedu.uoa.gr

Θα ήταν καλό να υπάρχει στη ζωγραφιά, αν θέλετε, το μικρό όνομα και η ηλικία ή η 
σχολική τάξη του παιδιού.

Προτείνουμε να ζητήσετε από τα παιδιά ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
- Να ζωγραφίσουν την πανδημία
- Να ζωγραφίσουν τον κορονοϊό ή COVID-19
- Να ζωγραφίσουν κάτι που είδαν στην τηλεόραση ή μια ιστορία που άκουσαν για 
την πανδημία/τον κορονοϊό
- Να ζωγραφίσουν τι κάνουν τα ίδια και η οικογένειά τους αυτές τις ημέρες
- Να ζωγραφίσουν το πιο άσχημο/λυπητερό/τρομακτικό πράγμα που είδαν ή άκουσαν
αυτές τις ημέρες
- Να ζωγραφίσουν το πιο όμορφο/ευχάριστο/καλό πράγμα που είδαν ή άκουσαν αυτές
τις ημέρες



- Να ζωγραφίσουν κάποιον που είδαν ή άκουσαν ότι βοήθησε ή βοηθά τους άλλους 
ανθρώπους αυτές τις ημέρες
- Να ζωγραφίσουν πώς προστατεύονται τα ίδια και οι δικοί τους από τον κορονοϊό
- Να ζωγραφίσουν πώς τα ίδια προστατεύουν ή θα προστάτευαν κάποιον από τον 
κορονοϊό
- Να ζωγραφίσουν ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος όπου δεν κινδυνεύουν από τον 
κορονοϊό

Στη συνέχεια, αν βέβαια είναι εφικτό, συζητήστε με τα παιδιά κάνοντάς τους 
ερωτήσεις, όπως: τι δείχνει αυτό που ζωγράφισαν, τι κάνουν/τι σκέφτονται/πώς 
νιώθουν τα πρόσωπα της ζωγραφιάς, τι έκαναν πριν τα πρόσωπα αυτά, τι θα κάνουν ή
τι θα γίνει μετά, πώς σκέφτηκαν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα 
χρώματα κ.ά. Αν τα παιδιά ρωτήσουν πώς να το φτιάξουν, είναι καλό να τους 
απαντήσετε να ζωγραφίσουν ό,τι θέλουν, όπως το θέλουν, όπως το καταλαβαίνουν 
εκείνα. Η ζωγραφική είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να συζητήσετε με τα παιδιά για 
όσα τα απασχολούν αυτές τις ημέρες και να καθησυχάσετε τους φόβους και τις 
αγωνίες τους.

Δείξτε ενδιαφέρον για το έργο των παιδιών, αφουγκραστείτε τον λόγο τους χωρίς να 
τους υποβάλετε τις δικές σας ιδέες και επαινέστε τα για την προσπάθεια και την 
έκφρασή τους. Είναι αυτονόητο ότι θα τους ζητήσετε την άδεια, δηλαδή θα τα 
ρωτήσετε αν θέλουν να μοιραστούν τη ζωγραφιά τους με ένα Εργαστήριο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών που κάνει μελέτες και έρευνες για τα παιδιά, αλλά και με 
άλλους ανθρώπους που θα θέλουν να δουν το έργο τους. Μην τα πιέσετε. Είναι 
δικαίωμά τους να μοιραστούν το έργο τους με όσους επιθυμούν.

Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας!

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας
Ευαγγελία Γαλανάκη
Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ

https://www.facebook.com/psychlabptde/posts/2545148345754555?__tn__=K-R

#  Μένουμεσπίτι  

Αξιοποιήθηκαν ιδέες από: My pandemic story
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/…/Mypande…

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA1UlQVkVfpcr4XLztVanSmVo5-2GcYzkcnH0oPewu8bZokRaxd-jfcWM-iI9PDCurrCbuQA4w7rr_gPixn_rdsrBPOJOXbG_SmjmyEKtIsM405lnecSUKdRzz6h0D43UuU899fL7Z0ZmxFwcEcczB4P_4-d5pOi9m_0mo1rKRGgasBf6CzAFNp8dbSUGdNnMyiFJCAVKmkyd2NAGrMJalBHCNzuXsxaB0SbW8a170nfI1l14BozO5m8KZS3zQfAEbsfEu2LbidSWY0w6F5orPT9Ehn9uQUE1L0u5-FQsom8tjKfQvgbv1WsS9_SKiXo4HlclcZAkJzCd8HuoEw-3ihtOT9&__tn__=*NK-R
http://www.childrenspsychologicalhealthcenter.org/wp-content/uploads/2014/11/Mypandemicstory-8.3.pdf?fbclid=IwAR2fjJ_Zqp4W8DlcqgUP59-VVbX3yNJtdy-BkxGVnPq5JSRp6S772dP6KjU
https://www.facebook.com/psychlabptde/posts/2545148345754555?__tn__=K-R


5. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Δείτε τα παρακάτω βίντεο, φωτογραφίες για να δημιουργήσετε, από απλά υλικά 

που όλοι έχουμε σπίτι, εξαιρετικά παιχνίδια, κατασκευές και ιδέες για άσκηση που 

προάγουν τόσο σωματικές δεξιότητες (λεπτή κίνηση, αδρή κίνηση) όσο και την 

ψυχική ευεξία και αλλά και την διασκέδασή μας.

https://www.facebook.com/OrientalCuisineOffical.UK/videos/224052115453022/

UzpfSTEwMDAwNTU1NTM4MDUxNToxMzM5MDM1NzU5NjI0OTI0/?__tn__=

%2CdlC-R-

R&eid=ARCNDfumyOEXaZwXJ0zaOPEJBVou0ppthZew1Z9gJJ5f2zy3XSr8lXihygNaO8SR

SL8R0s9tuJnIhS8H&hc_ref=ARTqA2PAnKkMuIa3nKFtL4r15cfDW9H5L3029Ug-

mSvYH3Ceqav__CLU4pXNdiFXzIA

https://www.facebook.com/CCHandicap/videos/626873111497231/

UzpfSTcxODM3MjEzMTpWSzoyNzEwNTYwMDI1ODU1NjY0/

https://www.facebook.com/OrientalCuisineOffical.UK/videos/224052115453022/UzpfSTEwMDAwNTU1NTM4MDUxNToxMzM5MDM1NzU5NjI0OTI0/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCNDfumyOEXaZwXJ0zaOPEJBVou0ppthZew1Z9gJJ5f2zy3XSr8lXihygNaO8SRSL8R0s9tuJnIhS8H&hc_ref=ARTqA2PAnKkMuIa3nKFtL4r15cfDW9H5L3029Ug-mSvYH3Ceqav__CLU4pXNdiFXzIA
https://www.facebook.com/OrientalCuisineOffical.UK/videos/224052115453022/UzpfSTEwMDAwNTU1NTM4MDUxNToxMzM5MDM1NzU5NjI0OTI0/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCNDfumyOEXaZwXJ0zaOPEJBVou0ppthZew1Z9gJJ5f2zy3XSr8lXihygNaO8SRSL8R0s9tuJnIhS8H&hc_ref=ARTqA2PAnKkMuIa3nKFtL4r15cfDW9H5L3029Ug-mSvYH3Ceqav__CLU4pXNdiFXzIA
https://www.facebook.com/OrientalCuisineOffical.UK/videos/224052115453022/UzpfSTEwMDAwNTU1NTM4MDUxNToxMzM5MDM1NzU5NjI0OTI0/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCNDfumyOEXaZwXJ0zaOPEJBVou0ppthZew1Z9gJJ5f2zy3XSr8lXihygNaO8SRSL8R0s9tuJnIhS8H&hc_ref=ARTqA2PAnKkMuIa3nKFtL4r15cfDW9H5L3029Ug-mSvYH3Ceqav__CLU4pXNdiFXzIA




Καλή διασκέδαση!

Μάντη Ειρήνη, Ψυχολόγος 


