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ημειώςεισ Βιωματικού εμιναρύου Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών Δημοτικόσ
Εκπαύδευςησ - Αγωγό Τγεύασ
ΣΤΧΑΙΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Σκοπόσ: Γνωριμία και ζνωςθ των μελϊν τθσ τάξθσ.
Ρεριγραφι άςκθςθσ - Ραραλλαγζσ:
 Ρερνοφμε από μακθτι ςε μακθτι ζνα κουτί με ερωτιςεισ. Ο κάκε μακθτισ παίρνει μια ερϊτθςθ
τυχαία ςτθν οποία πρζπει να απαντιςει προφορικά. Ο εκπαιδευτικόσ ςυμμετζχει αν επικυμεί.
 Τοποκετοφμε, κάτω από το κάκιςμα του κάκε μακθτι ζνα φάκελο ςτον οποίο υπάρχει μια
καρτζλα με ερϊτθςθ. Ο κάκε μακθτισ ανοίγει το φάκελο όταν ζρκει θ ςειρά του και διαβάηει ςτθν
τάξθ τθν ερϊτθςθ ι τθν πρόταςθ που υπάρχει ςτο φάκελό του και αναλόγωσ απαντά τθν ερϊτθςθ
ι ςυμπλθρϊνει τθν πρόταςθ.
 Κακόμαςτε κυκλικά. Δίνουμε το κουτί με τισ ερωτιςεισ ςε ζναν από τουσ μακθτζσ. Ο μακθτισ
επιλζγει τυχαία μια από τισ διπλωμζνεσ ερωτιςεισ, απαντάει και δίνει το κουτί ςε ζνα ςυμμακθτι
του ο οποίοσ δεν κάκεται δίπλα του.

ΚΑΡΣΕ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΩΝ
Στο πάτωμα είναι απλωμζνεσ διάφορεσ κάρτεσ. Μπορεί να είναι καρτ ποςτάλ, ευχετιριεσ κάρτεσ, ι απλά
εικόνεσ ςε χαρτονάκι.
Καλοφμε τουσ μακθτζσ να παρατθριςουν για λίγο τισ κάρτεσ και να πάρουν μία, αυτι που τουσ εκφράηει
πιο πολφ, ι αυτι που τουσ δείχνει πϊσ νιϊκουν τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι.
Στθ ςυηιτθςθ δείχνουν τθν κάρτα και λζνε γιατί τθν πιραν, τι ςυναίςκθμα τουσ προκαλεί, πϊσ τουσ
εκφράηει θ ςυγκεκριμζνθ κάρτα κ.ά.
Επίςθσ, ωσ εμβάκυνςθ μποροφν να πουν ποφ τοποκετοφν τον εαυτό τουσ μζςα ςτθν εικόνα τθσ κάρτασ.

ΕΙΚΟΝΑ ΟΠΣΙΚΗ
Βάηουμε ςτο πάτωμα ζνα χαρτόνι με το γράμμα «ε» και αναλόγωσ από ποφ το βλζπει ο κάκε μακθτισ, το
διαβάηει διαφορετικά. Κίγουμε το κζμα τθσ διαφορετικισ οπτικισ γωνίασ του κακενόσ.

ΒΡΟΧΗ
Οι μακθτζσ ςτζκονται ςε κφκλο και ο εκπαιδευτικόσ αρχίηει να τρίβει τα χζρια του. Μόλισ το κάνει, πρζπει
να το επαναλάβει το άτομο που βρίςκεται ςτα δεξιά του. Κανζνασ δεν μπορεί να ξεκινιςει αν δεν ζχει
ιδθ κάνει πρϊτα τθν κίνθςθ ο διπλανόσ του από αριςτερά. Ακολοφκωσ, ο εκπαιδευτικόσ αρχίηει να χτυπά
τα δάχτυλά του, ζπειτα παλαμάκια, ζπειτα γόνατα και πόδια και ξανά παλαμάκια, δάχτυλα, τρίψιμο
χεριϊν, με τθν ίδια διαδικαςία. Ο ιχοσ που ακοφγεται μοιάηει με τθ βροχι.

Ο ΔΤΝΑΣΟ ΑΝΕΜΟ ΦΤΑ - ΑΝΕΜΟΘΤΕΛΛΑ
Σκοπόσ: Να κινθκοφν οι μακθτζσ και να διαπιςτϊςουν κοινά ςτοιχεία μεταξφ τουσ.
Χρόνοσ: 5 – 10 λεπτά
Υλικά: καρζκλεσ, κατά προτίμθςθ χωρίσ χζρια, διαρρυκμιςμζνεσ ςε κφκλο.

Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Θ τάξθ κάκεται ςτον κφκλο, ζνα άτομο ςε κάκε καρζκλα, χωρίσ επιπλζον καρζκλεσ. Ο εκπαιδευτικόσ που
ςτζκεται ςτο κζντρο του κφκλου, δίνει τισ οδθγίεσ αφοφ απομακρφνει τθν δικι του καρζκλα από τον κφκλο.
Εξθγά ότι ωσ το άτομο χωρίσ καρζκλα κα είναι ο «Δυνατόσ Άνεμοσ».
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2. Ο εκπαιδευτικόσ φωνάηει, «Ο Δυνατόσ Άνεμοσ φυςά για όςουσ...» και τελειϊνει τθν πρόταςθ αναφζροντασ
κάποια χαρακτθριςτικά που ζχει κοινά με τουσ μακθτζσ που βρίςκονται ςτον κφκλο (αυτά πρζπει να είναι
αλικεια για το άτομο που υποδφεται το Δυνατό Άνεμο). Για παράδειγμα, ο Δυνατόσ Άνεμοσ μπορεί να πει
«Ο Δυνατόσ Άνεμοσ φυςά για όλουσ όςουσ φοράνε μαφρα παποφτςια». Πλοι όςοι ζχουν αυτό το
χαρακτθριςτικό πρζπει να αλλάξουν κζςθ.
3. Κανζνασ δεν μπορεί να κακίςει ςτθ κζςθ ακριβϊσ δίπλα τουσ. Ο Δυνατόσ Άνεμοσ επίςθσ προςπακεί να
βρει μια κζςθ.
4. Πποιοσ μείνει χωρίσ κάκιςμα είναι ο επόμενοσ Δυνατόσ Άνεμοσ. Εάν δεν μπορεί να βρει ζνα
χαρακτθριςτικό, τότε μπορεί να φωνάξει ανεμοκφελλα και όλοι πρζπει να αλλάξουν κζςεισ.
Παραλλαγι : ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ
Οι μακθτζσ παίρνουν ζνα χαρτάκι ςτο οποίο αναγράφεται το όνομα ενόσ φροφτου. Υπάρχουν 4 διαφορετικά είδθ
φροφτων ςτα χαρτάκια (π.χ. φράουλα, μπανάνα, μιλο, κεράςι). Ο εκπαιδευτικόσ ςτζκεται ςτθ μζςθ του κφκλου.
Φωνάηει δυνατά το όνομα ενόσ φροφτου και οι μακθτζσ που ζχουν αυτό το φροφτο πρζπει να ςθκωκοφν από τθ
κζςθ τουσ και να αλλάξουν κζςθ όςο πιο γριγορα μποροφν. Το ίδιο κάνει και ο εκπαιδευτικόσ. Ζτςι μζνει κάποιοσ
άλλοσ ςτθ μζςθ του κφκλου χωρίσ καρζκλα και το παιχνίδι επαναλαμβάνεται. Επίςθσ αν ο εκπαιδευτικόσ ι κάποιοσ
άλλοσ φωνάξει φρουτοςαλάτα τότε όλοι αλλάηουν κζςεισ.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Τοποκετοφμε μια άδεια καρζκλα ανάμεςα ςε δφο μακθτζσ. Ζνασ από τουσ δφο καταφζρνει να φφγει από
τθ κζςθ του και να κακίςει ςτθν άδεια καρζκλα και τότε λζει «Κάκομαι εδϊ».
Τότε, ο πρϊθν διπλανόσ κάκεται αμζςωσ ςτθν άδεια καρζκλα και ςυμπλθρϊνει «Σε αυτι τθν καρζκλα».
Ακολουκεί και ο επόμενοσ διπλανόσ, που κάκεται ςτθν άδεια καρζκλα και λζει «Με τον φίλο μου … Χ».
Λζει το όνομα κάποιου ςυμμακθτι του που δεν κάκεται κοντά του. Αυτόσ ςθκϊνεται από τθ κζςθ του και
κάκεται ςτθν άδεια καρζκλα δίπλα από τον μακθτι που μίλθςε.
Τότε δθμιουργείται μια νζα «κενι» κζςθ τθν οποία κα πρζπει να προλάβει να πάρει ζνασ από τουσ
μακθτζσ που βρίςκονται αριςτερά/δεξιά τθσ.

HAUDI HAUDI HAUDI
1. Στεκόμαςτε όρκια ςε κφκλο, εκτόσ από ζνα μακθτι. Τότε ο μακθτισ που είναι ζξω από τον κφκλο,
περπατάει γφρω απ' αυτόν (δεξιόςτροφα), «επιλζγει» ζνα ςυμμακθτι του, και τον χτυπάει
ελαφρϊσ ςτον ϊμο. Ο μακθτισ που δζχτθκε το άγγιγμα ςτον ϊμο, πρζπει να βγει απ' τον κφκλο,
και να περπατιςει απ' τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ (αριςτερόςτροφα).
2. Πταν οι δφο μακθτζσ ςυναντθκοφν, πρζπει να κάνουν χειραψία λζγοντασ δυνατά "Haudi Haudi
Haudi". Αμζςωσ μετά, ςυνεχίηει ο κακζνασ προσ τθν αρχικι του κατεφκυνςθ, μζχρι κάποιοσ απ'
τουσ δφο να φτάςει πρϊτοσ ςτθν κενι κζςθ και να μπει ςτον κφκλο. Θ διαδικαςία
επαναλαμβάνεται από τον μακθτι που μζνει εκτόσ του κφκλου.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ «Χ»
Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε δφο «αντίπαλεσ» ομάδεσ που κάκονται θ μια απζναντι ςτθν άλλθ, ςε ςειρζσ
(ςαν δυο Λ Λ ). Στθ ςυνζχεια δίνουμε από ζνα ρόλο ςτον κάκε μακθτι τθσ πρϊτθσ ομάδασ, και τον ίδιο
ακριβϊσ ρόλο δίνουμε και ςτουσ μακθτζσ που κάκονται απζναντι, π.χ. μθτζρα, πατζρασ, γιαγιά, κτλ,
Ζπειτα διαβάηουμε μια ιςτορία για μια οικογζνεια. Πταν οι μακθτζσ ακοφνε να αναφζρεται ο ρόλοσ τουσ
πρζπει να τρζξουν πίςω από τθ ςειρά με τισ καρζκλεσ και να επιςτρζψουν ςτθ κζςθ τουσ. Πταν
αναφερκεί «Θ οικογζνεια Χ» πρζπει όλοι να ςθκωκοφν και να τρζξουν.
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Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΤ
Κακόμαςτε ςε κφκλο. Ο εκπαιδευτικόσ λζει «Θ γιαγιά μου πιγε ςτθν Αμερικι και μου ζφερε....» και κάνει
κίνθςθ που πρζπει να αντιγράψουν οι υπόλοιποι.... α) «ζνα πατίνι!» (κίνθςθ αριςτεροφ ποδιοφ), β) «ζνα
καλάμι ψαρζματοσ!» (κίνθςθ του δεξιοφ χεριοφ ρίχνοντασ το καλάμι ενϊ ςυνεχίηεται θ κίνθςθ ςτο
αριςτερό πόδι), γ) «ζνα ποδιλατο!» (κίνθςθ ποδθλαςίασ με τα δφο πόδια ενϊ ςυνεχίηεται θ κίνθςθ του
καλαμιοφ), δ) «μια ρακζτα του τζνισ!» (κίνθςθ αριςτεροφ χεριοφ ενϊ ςυνεχίηονται οι κινιςεισ ποδθλάτου
και καλαμιοφ), ε) «μια κουνιςτι καρζκλα!» (κίνθςθ όλου του ςϊματοσ μπροσ-πίςω ενϊ ςυνεχίηονται οι
κινιςεισ ποδθλάτου και καλαμιοφ.

΄ΑΓΑΠΩ ΓΛΤΚΙΕ ΜΟΤ
Σκοπόσ: Να γελάςουμε όλοι μαηί
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Ο ςκοπόσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι κάποιοσ από τθν τάξθ να κάνει κάποιον άλλον να
χαμογελάςει. Οι μακθτζσ τθσ τάξθσ ςχθματίηουν κφκλο ςτζκοντασ ο ζνασ δίπλα από τον άλλο και ο
εκπαιδευτικόσ εξθγά τθσ οδθγίεσ.
Κανόνεσ παιχνιδιοφ:
 Δεν επιτρζπεται να αγγίηει ο ζνασ τον άλλο
 Το μόνο πράγμα που μπορεί να πει ο μακθτισ που παίηει κάκε φορά ςτο ςυμμακθτι που επιλζγει
είναι «Αν ςτϋ αλικεια μ’ αγαπάσ, ςε παρακαλϊ χαμογζλαςζ μου.»
 Ο μακθτισ που υποδείχκθκε πρζπει ν’ απαντιςει χωρίσ να χαμογελάςει κακόλου «Σϋ αγαπϊ
γλυκιζ /ά μου, αλλά απλά δεν μπορϊ να χαμογελάςω.»
 Αν το άτομο χαμογελάςει, αναλαμβάνει να κάνει κάποιον άλλον από τθν ομάδα να χαμογελάςει
με τον ίδιο τρόπο.
Σθμείωςθ: Μπορεί όλθ θ τάξθ να κρίνει πότε ζνα άτομο χαμογελά ι μόνο ο εκπαιδευτικόσ. Ρρζπει να
κακοριςτεί από πριν τι κα κεωρείται ωσ χαμόγελο. Αν είναι απλά κινϊντασ το ςτόμα ι δείχνοντασ
ολοκλθρωμζνο χαμόγελο ι και γζλιο.

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΡΑΧΟΙ
Σκοπόσ: Επίτευξθ ςυνεργαςίασ και ςυναγωνιςμοφ.
Υλικά: Κάτι που κάνει κόρυβο όπωσ είναι μια κονςζρβα και ζνα ραβδί, ζνα κουδοφνι, καμιά δωδεκαριά
χάρτινεσ ςακοφλεσ ι κομμάτια εφθμερίδασ.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
Μετακινοφμε τισ καρζκλεσ από το δωμάτιο και εξθγοφμε ότι το πάτωμα είναι τϊρα μια λίμνθ. Πλοι οι
μακθτζσ είναι βάτραχοι και ο δάςκαλοσ είναι ο κροκόδειλοσ. Σκορπάμε καμιά δωδεκαριά ι περιςςότερεσ
ςακοφλεσ για ψϊνια ι εφθμερίδεσ (νοφφαρα), τυχαία πάνω ςτο πάτωμα. Ο ςκοπόσ του κροκόδειλου
είναι να φάει τουσ βατράχουσ. Ο ςκοπόσ των βατράχων είναι να γλυτϊςουν από τον κροκόδειλο.
Κανόνεσ:
 Πταν ο κροκόδειλοσ «ροχαλίηει», κάνοντασ κόρυβο με ζνα αντικείμενο, τότε οι βάτραχοι
κολυμποφν ςτθ λίμνθ. Δεν μποροφν να κακίςουν ςτα νοφφαρα.
 Κακϊσ ο κροκόδειλοσ «ροχαλίηει», κινείται ςτο δωμάτιο μετακινϊντασ (απομακρφνοντασ)
οριςμζνα νοφφαρα.
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Πταν ο κροκόδειλοσ ξυπνιςει και ο κόρυβοσ ςταματιςει, οι βάτραχοι πθδοφν πάνω ςε ζνα
νοφφαρο για να μθν τουσ «φάει» ο κροκόδειλοσ. Αυτό γίνεται με το να τουσ ακουμπιςει ςτον
ϊμο.
 Ρεριςςότεροι από ζνασ βάτραχοι μποροφν να ςτακοφν ςτο ίδιο νοφφαρο. Οι βάτραχοι μποροφν
να ζχουν το ζνα πόδι ςτο νοφφαρο και το άλλο ςτον αζρα αλλά κανζνα μζροσ τουσ δεν
επιτρζπεται να αγγίηει το «νερό».
 Σιγά-ςιγά αφαιροφμε κάποια νοφφαρα ζτςι ϊςτε θ ομάδα να αναγκαςτεί να ςυνεργαςτεί για να
επιβιϊςει πάνω ςτα λιγοςτά νοφφαρα που απζμειναν!
Συηιτθςθ:
 ωτοφμε τθν ομάδα τι ιταν αυτό που τουσ βοικθςε να γλιτϊςουν από τον κροκόδειλο.
 Ρϊσ ζνιωςαν όταν δεν υπιρξε αλλθλοβοικεια προκειμζνου να γλιτϊςει κάποιοσ από τον
κροκόδειλο.
 Ρϊσ ζνιωςαν οι νικθτζσ όταν ζχαςαν όλουσ τουσ φίλουσ τουσ.
Παραλλαγι: Κάνουμε ανακεφαλαίωςθ καταγράφοντασ τι ιταν αυτό που βοικθςε τουσ βατράχουσ να
προςτατεφςουν τουσ εαυτοφσ τουσ από τον κροκόδειλο.

ΕΙΜΟ
Σκοπόσ: Να εξοικειωκοφν οι μακθτζσ μεταξφ τουσ και να κινθκοφν ςτο χϊρο.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
Οι μακθτζσ ςτζκονται ςε κφκλο. Ο εκπαιδευτικόσ κάνει αναπαράςταςθ πϊσ μοιάηει ζνα ςπίτι (Δφο
μακθτζσ που ςτζκονται απζναντι ο ζνασ από τον άλλο με τα χζρια ψθλά και τα δάχτυλα ενωμζνα). Ζπειτα
δείξτε πϊσ είναι ο κάτοικοσ που μζνει ςτο ςπίτι (με τα χζρια ενωμζνα μπαίνω μζςα ςτο ςπίτι). Ζπειτα
πείτε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ότι πρζπει να κινθκοφν ςτο χϊρο και να βρουν είτε το ηευγάρι τουσ που κα
φτιάξουν μαηί το ςπίτι είτε κα κάνουν τον κάτοικο που είναι μζςα ςτο ςπίτι. Κάποιοσ μακθτισ μζνει ςτο
κζντρο και φωνάηει είτε ςπίτι είτε κάτοικοσ και κα πρζπει να κινθκοφν ανάλογα τα ςπίτια ι οι κάτοικοι
βρίςκοντασ άλλα ηευγάρια. Πταν φωνάξετε ςειςμόσ τότε όλοι πρζπει να μετακινθκοφν. Λζμε επίςθσ ότι
μποροφν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ κάποιοσ να φωνάξει ςειςμόσ και τότε όλοι πρζπει να
μετακινθκοφν από τθ κζςθ τουσ.

«ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΓΡΑΒΑΣΕ»
Δίνουμε ςτουσ μακθτζσ μια γραβάτα από χαρτόνι και τθ φοράνε. Στθ ςυνζχεια δίνουμε ςτον κάκε ζνα
τρία τυχαία επίκετα, γραμμζνα ςε μικρά χαρτάκια και τα κολλάνε ςτθ γραβάτα τουσ. Αν κεωροφν πωσ
κάποιο από αυτά τα επίκετα δεν τουσ εκφράηει τότε ςθκϊνονται από τθν κζςθ τουσ και περιπλανιοφνται
ςτο χϊρο και ανταλλάηουν τα επίκετα που δεν κζλουν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ (Στο ςφνολο πρζπει να
ζχουν μόνο 3 επίκετα).
Στθ ςυνζχεια, αν εξακολουκοφν να αιςκάνονται ότι κάποιο από τα επίκετα που ζχουν δεν τουσ εκφράηει
τότε το ανταλλάηουν με κάποιο άλλο επίκετο που βρίςκεται πάνω ςτο τραπζηι (Ετοιμάηουμε από πριν ζνα
χϊρο ςτθ τάξθ με καρτελάκια με επίκετα).
Επιςτρζφουν ςτον κφκλο και παρουςιάηουν τον εαυτό τουσ ςτθν υπόλοιπθ τάξθ λζγοντασ το όνομα και τα
επίκετα που διάλεξαν. Ακολουκεί ςυηιτθςθ.
Συηιτθςθ:
 Τι ζγινε κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ;
 Ροια επίκετα επιλζξατε να αλλάξετε και γιατί;
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Ροια ςυναιςκιματα νιϊςατε κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ;
Ρόςο ςασ βοικθςε θ άςκθςθ ςτο να γνωρίςετε τουσ άλλουσ και να δεκείτε ωσ ομάδα;
Ρόςο εφκολο ιταν να διαλζξετε κετικά χαρακτθριςτικά;
Ξεφορτωκικατε τα αρνθτικά ςασ επίκετα; Αν ναι γιατί; Αν όχι γιατί;
Κα χρθςιμοποιοφςατε αυτι τθν άςκθςθ ςτθν τάξθ ςασ και αν ναι πϊσ;
Συνειδθτοποιιςατε κάτι για τον εαυτό ςασ;
Αν κάνατε τθν άςκθςθ αυτι τθν προθγοφμενθ βδομάδα κα επιλζγατε τα ίδια επίκετα;

TO ΘΤΜΩΜΕΝΟ ΑΣΟΜΟ
Σκοπόσ: Να παρατθριςουν οι μακθτζσ τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ που οι άνκρωποι βιϊνουν το κυμό
ςτο ςϊμα τουσ και να διαχειριςτοφν αυτά τα ςυναιςκιματα. Επίςθσ δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να
εργαςτοφν ομαδικά ςε μια ηωγραφιά.
Υλικά: Χαρτόνια μεγάλα/κόλλεσ από το flip chart, ανκρϊπινθ φιγοφρα (1 για κάκε 3–4 άτομα)
μαρκαδόρουσ, κραγιόνια.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε υποομάδεσ των 3–4 ατόμων. Δίνουμε ςε κάκε ομάδα ζνα χαρτόνι με μια
μεγάλθ ανκρϊπινθ φιγοφρα κολλθμζνθ και μαρκαδόρουσ.
2. Ειςθγοφμαςτε ςτισ ομάδεσ πριν αρχίςουν να ηωγραφίηουν να ςυηθτιςουν πώσ φαίνεται ότι είναι
κυμωμζνο ζνα άτομο ανταλλάςςοντασ ιδζεσ με όλουσ. Μετά ςυηθτοφν μεταξφ τουσ πώσ κα
εφαρμόςουν τισ ιδζεσ αυτζσ (π.χ. ποιοσ κα ηωγραφίηει και πϊσ κα ςυμμετζχουν οι άλλοι).
3. Ρροτείνουμε ςε κάκε ομάδα να ηωγραφίςει πάνω ςτθν φιγοφρα, τι ςυμβαίνει ςτο ςώμα κάποιου
όταν κυμώνει. Μπορεί να είναι ζνα άκροιςμα από πράγματα που ςυμβαίνουν ςτουσ ίδιουσ ι
πράγματα που ζχουν παρατθριςει ότι ςυμβαίνουν ςτουσ άλλουσ.
4. Ρροτείνουμε ςε κάκε ομάδα να κάνει ζνα ςυννεφάκι ομιλίασ πάνω από το κεφάλι τθσ φιγοφρασ και
να γράψουν τι μπορεί να ςκζφτεται το άτομο αυτό.
5. Πταν όλοι τελειϊςουν θ κάκε ομάδα δείχνει τθ φιγοφρα τθσ ςτθν ολομζλεια και παρουςιάηει τι
ζχουν ηωγραφίςει. Ρικανζσ ερωτιςεισ που μποροφμε να κάνουμε:
 Ρϊσ είναι να νιϊκετε ζτςι;
 Σασ αρζςει να νιϊκετε ζτςι;
 Ροιοι είναι ίςωσ πικανοί τρόποι να διαχειριςτοφμε αυτά τα ςυναιςκιματα ζτςι ϊςτε να μθν
βλάψουν εμάσ ι τουσ άλλουσ. (Υπενκυμίηουμε ότι κζλουμε να διαχειριςτοφμε τα ςυναιςκιματα
και όχι να τα ςκεπάςουμε.)
6. Στθ ςυνζχεια λζμε ςτουσ μακθτζσ να πάνε πίςω ςτισ μικρζσ τουσ ομάδεσ και να γράψουν ςτο πίςω
μζροσ του ςχεδίου 10 πράγματα τα οποία μποροφν να κάνουν όταν είναι κυμωμζνοι ζτςι ϊςτε να
τουσ βοθκιςουν να θρεμιςουν χωρίσ να βλάψουν τον εαυτό τουσ (ςυμπεριλαμβανομζνου να μπουν
ςε μπελάδεσ) και να μθ βλάψουν κάποιο άλλο.
7. Συηθτοφμε πϊσ μποροφμε να κάνουμε αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά μασ όταν παρατθριςουμε ότι
αρχίηουμε να κυμϊνουμε.
8. Κάκε ομάδα λζει μια ιδζα που δεν ζχει ακόμθ λεχκεί και τθν γράφουμε ςτον πίνακα. Συνεχίηουμε να
ρωτάμε τισ ομάδεσ μζχρι να μασ πουν όλεσ τισ ιδζεσ τουσ.
9. Αναςτοχαςμόσ. ωτιςτε τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:
 Ρόςο εφκολο ι δφςκολο ιταν για ςασ να αναγνωρίςετε ζνα «κουμπί» κυμοφ;
 Τι ςασ ζκανε εντφπωςθ από τισ εικόνεσ που ζφτιαξαν οι άλλεσ ομάδεσ;
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Ρόςο εφκολο ι δφςκολο ιταν για ςασ να ςκεφτείτε τρόπουσ να διαχειριςτείτε το κυμό ςασ με
τρόπο που να μθν κάνετε κακό ςτον εαυτό ςασ ι ςτουσ άλλουσ.
Τι ςασ λζνε ι ςασ κυμίηουν οι επιλογζσ αυτζσ ςχετικά με τον τρόπο που χειρίηεςτε το κυμό ςασ;
Τι μάκατε ι παρατθριςατε για το πϊσ οι άλλοι διαχειρίηονται το κυμό τουσ;
Τι κα επιλζγετε να κάνετε ςτο μζλλον;
Τι κα κζλατε να κυμάςτε όταν κυμϊνετε;

Παραλλαγι: ϊτθςε τι τουσ βοθκά να θρεμιςουν. Μετά πρότεινε ότι αυτά μπορεί να βοθκιςουν και
άλλουσ, και αυτοί να βοθκιςουν άλλουσ να θρεμιςουν κάνοντασ ό,τι κα ικελαν να κάνουν οι άλλοι για
αυτοφσ. (Επίςθσ, εντοπίηουμε με τουσ μακθτζσ πόςο λίγα από τα πράγματα που τουσ βοθκοφν να
καλμάρουν είναι διακζςιμα για τα παιδιά ςτθν τάξθ).

ΑΚΗΗ ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΕ ΄Η
(ΧΡΤΟΜΗΛΟ, ΜΠΑΝΑΝΑ, ΜΗΛΟ, ΑΝΑΝΑ, ΚΣΛ…)

ΜΕ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ

ΦΡΟΤΣΑ

Σκοπόσ: Οι μακθτζσ να περιγράψουν με όςο το δυνατό κετικότερο τρόπο τον εαυτό τουσ.
Υλικά: Αποξθραμζνα φροφτα ι καραμζλεσ ανάλογα με τον αρικμό ςυμμετεχόντων και καρτζλεσ για τθν
πινακίδα που αναφζρουμε τι ςυμβολίηει το κάκε χρϊμα φροφτου (ι κάκε χρϊμα καραμζλασ).
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να πάρουν από το ςακουλάκι μια χοφφτα από αποξθραμζνα φροφτα (αφότου
πλυκοφν). Εξθγοφμε πωσ δεν κα πρζπει να τα φάνε και να περιμζνουν μζχρι να πάρουν όλοι από κάποιο
αρικμό φροφτων. Ζπειτα δίνουμε τισ οδθγίεσ τισ οποίεσ τοποκετοφμε ςε καρτζλεσ ςτον πίνακα για να τισ
βλζπουν όλοι οι μακθτζσ ανά πάςα ςτιγμι. Ζπειτα εξθγοφμε πωσ:
 Για τον ανανά, ςυμπλθρϊνουν τθν πρόταςθ: «Κάτι που αρέςει ςτουσ άλλουσ ςε εμένα ...»
 Για το ακτινίδιο, ςυμπλθρϊνουν τθν πρόταςθ: «Φροντίζω τον εαυτό μου όταν...»
 Για το μιλο, ςυμπλθρϊνουν τθν πρόταςθ: «Κάτι που πέτυχα είναι...»
 Για τθν μπανάνα, ςυμπλθρϊνουν τθν πρόταςθ: «απλά χαμογέλαςε!...»
Σθμείωςθ: ο αρικμόσ των φροφτων ορίηεται ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν τθσ τάξθσ.
Επιπρόςκετεσ φράςεισ μποροφν να είναι: κάτι που μου αρζςει είναι…, αγαπϊ και δζχομαι τον εαυτό
μου…, ζνα πράγμα που μου αρζςει να κάνω είναι…
Στο τζλοσ οι μακθτζσ μποροφν να φάνε τα φροφτα τουσ!
Αναςτοχαςμόσ. ωτιςτε τισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ:
 Ροια οδθγία ιταν πιο εφκολθ;
 Ροια ςασ δυςκόλεψε περιςςότερο;
 Αυτό ιςχφει για όλουσ;
 Γιατί νομίηετε ςυμβαίνει αυτό;
 Μιλάτε πιο εφκολα για τα κετικά των άλλων ι για τα δικά ςασ;
 Γιατί νομίηετε ςυμβαίνει αυτό;
 Μιλάτε πιο εφκολα για τα κετικά ςασ ι τα αρνθτικά ςασ
 Γιατί νομίηετε ςυμβαίνει αυτό;
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ΒΑΖΟ ΦΑΟΛΙΩΝ
Σκοπόσ: Να γίνει ειςαγωγι τθσ ςυναινετικισ λιψθσ αποφάςεων.
Υλικά: Ζνα βάηο γεμάτο με φαςόλια που ζχουν μετρθκεί από το δάςκαλο.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
 Τοποκετοφμε το βάηο ςε ζνα μζροσ όπου όλοι οι μακθτζσ να μποροφν να το δουν, ι το δίνουμε να
περάςει από μακθτι ςε μακθτι μζςα ςτον κφκλο ϊςτε ο κάκε ζνασ να μπορεί να το εξετάςει.
 Ηθτοφμε από τον κάκε μακθτι να υπολογίςει τον αρικμό των φαςολιϊν ςτο βάηο. Σθμειϊνουμε
τισ τιμζσ που κα πουν ςε μια ςτιλθ ςτθν κόλλα.
 Σχθματίηουμε τθν ολομζλεια ςε ηευγάρια, και ηθτοφμε από τα ηευγάρια να ςυμφωνιςουν ςε μια
τιμι-αρικμό. Ενκαρρφνουμε τα άτομα να μοιραςτοφν τουσ ςυλλογιςμοφσ τουσ κακϊσ παίρνουν
μια κοινι απόφαςθ. Στθ ςυνζχεια καταγράφουμε τισ τιμζσ που κα πουν τα ηευγάρια ςε μια
δεφτερθ ςτιλθ.
 Τα ηευγάρια ενϊνονται και ςχθματίηουν ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων. Λζμε ςτισ ομάδεσ να
επαναλάβουν τθν προθγοφμενθ διαδικαςία δθλαδι να μοιραςτοφν το ςυλλογιςμό τουσ και να
καταλιξουν ςε μια νζα τιμι.
 Συνεχίηουμε με τθ ςυγχϊνευςθ των ομάδων (όλα τα άτομα ςε ζνα κφκλο) και τθν κατάλθξθ ςε
κοινζσ αποφάςεισ μζχρι που όλθ θ ομάδα πάρει μια κοινι απόφαςθ για το πόςα είναι τα
φαςόλια μζςα ςτο βάηο.
 Στο τζλοσ λζμε ςτθν ομάδα τον πραγματικό αρικμό των φαςολιϊν και τον ςυγκρίνουμε με τισ
διάφορεσ τιμζσ που καταγράφθκαν.
Συηιτθςθ:
 Ρϊσ νιϊςατε όταν αποφαςίςατε μόνοι ςασ για τον αρικμό;
 Ρϊσ νιϊςατε όταν θ απόφαςθ ιταν ςε ηευγάρια ι μεγαλφτερθ ομάδα;
 Είχε κάποιοσ μεγάλεσ αποκλίςεισ από τουσ άλλουσ;
 Τι ζγινε για να καταλιξετε ςε ομαδικι απόφαςθ;
 Ιταν εφκολο να πείςετε τουσ άλλουσ ι να ςασ πείςουν αυτοί;
 Ρϊσ καταφζρατε να πείςετε άλλουσ ι πϊσ αυτοί κατάφεραν να πείςουν εςάσ;
 Τι κα γινόταν αν θ απόφαςθ που είχατε να πάρετε ιταν πολφ ςθμαντικι για τθ ηωι ςασ;
 Με ποιο τρόπο πιςτεφετε κα αντιδροφςατε;
 Τι κα ςυνζβαινε επίςθσ εάν θ απόφαςθ δεν αφοροφςε αρικμοφσ αλλά κάτι άλλο;
 Κα ιταν πιο εφκολο ι πιο δφςκολο να αποφαςίςετε;
 Ρϊσ θ ομαδικι λιψθ αποφάςεων βοικθςε τθ διαδικαςία;
 Ροια είναι τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα αυτοφ του τρόπου λιψθσ αποφάςεων;

Ο ΔΡΑΚΟ ΣΗ ΚΑΡΔΙΑ
Σκοπόσ: Αλλθλεπίδραςθ μακθτϊν ςε μικρότερεσ ομάδεσ, εκτόνωςθ ενζργειασ
Χρόνοσ: 15 λεπτά
Υλικά: καρδίεσ ςε χαρτάκι
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Χωρίηουμε τθν τάξθ ςε δφο ζωσ τρεισ μικρζσ ομάδεσ ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ τάξθσ. Εάν
υπάρχουν 18 μακθτζσ μπορείτε να τουσ χωρίςετε ςε τρεισ μικρζσ ομάδεσ, ϊςτε να υπάρχουν
περίπου ζξι άτομα ςε κάκε ομάδα. Σε κάκε ομάδα δίνουμε ζνα αρικμό ι ζνα χαρακτθριςτικό
όνομα. (π.χ. ομάδα 1, ομάδα 2, ομάδα 3 κ.λ.π.)
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2. Κάκε ομάδα ςτζκεται ςε κφκλο. Σε κάκε ομάδα ζνασ μακθτισ χαρακτθρίηεται ωσ δράκοσ τθσ
καρδιάσ. Ο δράκοσ τθσ καρδιάσ ςτζκεται ςτθ μζςθ και τα υπόλοιπα μζλθ γφρω του. Ζχει τθν
καρδιά κάτω ςτα πόδια του αλλά απαγορεφεται να τθν πατιςει ι να κινθκεί με τα πόδια από τθ
κζςθ που είναι.
3. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ προςπακοφν να αποςπάςουν τθν προςοχι του δράκου ζτςι ϊςτε
να του πάρουν τθν καρδιά. Αν όμωσ ο δράκοσ αγγίξει αυτόν που προςπάκθςε να πάρει τθν καρδιά
τότε αυτόσ παγϊνει και δε μζνει παγωμζνοσ μζχρι τθν επόμενθ φορά που κα ζχει νζο δράκο ι ο
ίδιοσ δράκοσ κα ξαναρχίςει το παιχνίδι.
4. Αν όμωσ κάποιοσ καταφζρει να πάρει τθν καρδιά, χωρίσ να τον αγγίξει ο δράκοσ τθσ καρδιάσ, τότε
γίνεται αυτόσ ο δράκοσ τθσ καρδιάσ.

ΑΚΟΤΩ ΜΕ ΚΤΒΟΤ LEGO!
Σκοπόσ: Θ εξάςκθςθ ςτθν ενεργθτικι ακρόαςθ και αναγνϊριςθ των ρόλων του πομποφ-δζκτθ
Υλικά: Ρολφχρωμοι κφβοι που ενϊνονται μεταξφ τουσ όπωσ οι κφβοι Lego, πλαςτικζσ ςακοφλεσ,
εφθμερίδεσ και μαρκαδόροι.
Ετοιμαςία υλικϊν: Διαλζγουμε 4-5 κφβουσ και φτιάχνουμε μια δομι-ςχιμα. Βάηουμε αυτι τθν
καταςκευι ςε μια πλαςτικι ςακοφλα. Μαηεφουμε ζνα όμοιο ςφνολο κφβων και τουσ βάηουμε ςε μια
δεφτερθ πλαςτικι ςακοφλα, χωρίσ όμωσ να τουσ ενϊςουμε. Ονομάηουμε αυτζσ τισ δφο ςακοφλεσ «Α+Α’».
Αυτό είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςετ. Κα χρειαςτοφμε τόςα ςετ που να είναι μιςά ςτον αρικμό από τον
αρικμό των μακθτϊν.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε ηευγάρια και τουσ βάηουμε να κακίςουν πλάτθ με πλάτθ, ςτο
πάτωμα ι με γυριςμζνεσ τισ καρζκλεσ τουσ.
2. Δίνουμε ςτον ζνα μακθτι τθν καταςκευι με τουσ ενωμζνουσ κφβουσ χωρίσ να αφιςουμε τον
άλλο να τουσ δει. Ο μακθτισ που κρατά τθν καταςκευι με τουσ κφβουσ, κα είναι ο ομιλθτισ. Δίνουμε
ςτον άλλο τουσ κφβουσ που δεν είναι ενωμζνοι. Αυτόσ κα είναι ο ακροατισ. Κακϊσ δίνουμε τα υλικά,
ςιγουρευόμαςτε πωσ δεν μιλά ο ζνασ ςτον άλλο και ότι δεν βλζπουν και οι δφο τθν καταςκευι με τουσ
κφβουσ.
3. Εξθγοφμε τθν διαδικαςία: Ο ομιλθτισ καλείται να εξθγιςει ςτον ακροατι πϊσ να φτιάξει τθν
καταςκευι, βιμα προσ βιμα. Ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του ομιλθτι, ο ακροατισ προςπακεί να
αντιγράψει τθν καταςκευι. Ο ακροατισ δεν μπορεί να μιλιςει αλλά το ηευγάρι μπορεί να
χρθςιμοποιιςει μθ λεκτικζσ και μθ οπτικζσ μορφζσ επικοινωνίασ. Αν το ηευγάρι το κζλει, τουσ δίνουμε
ζνα λεπτό για να κακορίςουν ποιεσ κα είναι οι μθ λεκτικζσ μορφζσ επικοινωνίασ.
4. Αναςτοχαςμόσ:
 Ρϊσ πιγε;
 Τι ιταν αυτό που ζκανε τθν αντιγραφι εφκολθ ι δφςκολθ;
 Τι κα ςασ διευκόλυνε ςτο να καταλάβετε καλφτερα;
 Είχατε κάποιο δικό ςασ κϊδικα επικοινωνίασ;
 Ρϊσ τα πιγε, λειτοφργθςε;
Μακαίνουμε αν οι υποκζςεισ από οποιονδιποτε από τουσ δφο εμπόδιηαν τθν επικοινωνία.
Ζνασ ενεργθτικόσ ακροατισ πρζπει να κάνει ερωτιςεισ για να ξεκακαρίςει τισ πλθροφορίεσ που ακοφει
και ζνασ αποτελεςματικόσ ομιλθτισ πρζπει ςυνεχϊσ να ελζγχει και να ςιγουρεφεται ότι οι πλθροφορίεσ
ακοφςτθκαν με ακρίβεια.
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Ο ομιλθτισ κακϊσ και ο ακροατισ, ζχουν και οι δφο ενεργό ρόλο ςτθν επικοινωνία μεταξφ τουσ. Θ
επικοινωνία είναι αμφίδρομθ. Το κακζνα από τα μζλθ μπορεί να βελτιϊςει τθν επικοινωνία. Πταν και οι
δφο είναι ξεκάκαροι θ επικοινωνία δουλεφει καλφτερα.

Η ΦΩΛΙΑ
1. Χωρίηουμε τθν ολομζλεια ςε υποομάδεσ των πζντε ατόμων
2. Σε κάκε ομάδα δίνεται ζνα αυγό, 3 κομμάτια χαρτότελασ και 20 καλαμάκια.
3. Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται καταλλιλωσ για να φτιάξουν μια όςο το δυνατόν πιο αςφαλι φωλιά για
το αυγό τουσ ϊςτε αν πζςει από ψθλά, να μθ ςπάςει.
4. Αρχικά, δίνουμε ςτουσ μακθτζσ δζκα λεπτά για να ςυηθτιςουν για το πϊσ κα χρθςιμοποιιςουν τα
υλικά χωρίσ να τα αγγίηουν.
5. Ακολοφκωσ τουσ δίνουμε 5 λεπτά να φτιάξουν τθ φωλιά τουσ.
6. Αφοφ τελειϊςει ο χρόνοσ, οι μακθτζσ ρίχνουν τθ φωλιά με το αυγό από φψοσ 1μ και βλζπουν κατά
πόςο απζδωςε θ προςπάκειά τουσ.
Ερωτιςεισ αναςτοχαςμοφ:
 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, πϊσ νιϊςατε; Είπατε όλοι τθ γνϊμθ ςασ; Υπιρχε κάποιοσ που
δεν τθν είπε και γιατί;
 Νιϊςατε να υπάρχει κάποιοσ αρχθγόσ ςτθ ςυηιτθςθ; Γιατί;
 Υπιρξαν κάποιεσ παρανοιςεισ ι όλοι κατάλαβαν ποιοσ ιταν ο ςτόχοσ;
 Καταλιξατε ςτο τι κα κάνετε ςτο τζλοσ τθσ ςυηιτθςθσ;
 Βακμολογιςτε τθν ομάδα ςασ ςτο μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ.
 Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ τθσ φωλιάσ, ςυνεργαςτικατε όλοι; Υπιρχε κάποιοσ που απείχε;
Γιατί;
 Ρϊσ ζνιωςε ο κακζνασ τον εαυτό του μζςα ςτθν ομάδα;
 Υπιρχε κάποιοσ αρχθγόσ;
 Ρϊσ κρίνετε το αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ ςασ; Γιατί τα πιγατε ι δεν τα πιγατε καλά;
 Βακμολογιςτε τθν ομάδα ςασ ςτο μζροσ τθσ καταςκευισ.
 Τι κρίνετε απαραίτθτο ςτθ ςυνεργαςία μιασ ομάδασ; Τι δυςκολίεσ μπορεί να αντιμετωπίςει μια
ομάδα; Ρϊσ μποροφν όλα τα μζλθ μιασ ομάδασ να μείνουν ικανοποιθμζνα ςτο τζλοσ;

ΣΙ ΚΑΝΩ ΣΩΡΑ;
Σκοπόσ: Να διαςκεδάςουν οι μακθτζσ.
Χρόνοσ: 10 λεπτά
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Θ τάξθ ςτζκεται ςτον κφκλο. Κάκε μακθτισ πρζπει να γνωρίηει το όνομα αυτοφ που βρίςκεται ςτα
δεξιά του. Ο δάςκαλοσ ξεκινά μιμοφμενοσ μια δραςτθριότθτα που είναι οικεία ςτθν ομάδα.
2. Ο μακθτισ ςτα δεξιά ρωτά το δάςκαλο «Πνομα, τι κάνεισ τϊρα;». Ο δάςκαλοσ λζει μια δραςτθριότθτα
διαφορετικι από αυτι που κάνει. Για παράδειγμα κάποιοσ μπορεί να μιμείται ότι βουρτςίηει τα δόντια
του. Πταν τον ρωτιςουν τι κάνει, απαντά «Δζνω τα παποφτςια μου».
3. Ο μακθτισ που ζκανε τθν ερϊτθςθ πρζπει να προςποιθκεί ότι δζνει τα παποφτςια του. Ο επόμενοσ
ςτον κφκλο τον ρωτά τι κάνει και οφτω κακεξισ.
4. Οι μακθτζσ μποροφν να ςταματιςουν να μιμοφνται τθ δραςτθριότθτα μόλισ πουν τι κάνουν. Αυτι θ
άςκθςθ είναι ψυχαγωγικι και μπορεί να επιφζρει ενζργεια και πολφ γζλιο.
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Η ΠΙΣΑ (Μαςάζ)
Στεκόμαςτε ςε κφκλο και βλζπουμε ο κακζνασ τθν πλάτθ του διπλανοφ του ςτα δεξιά. Λζμε ςτουσ
μακθτζσ ότι κα φτιάξουμε μια πίτςα και ο πάγκοσ μασ κα είναι θ πλάτθ του μπροςτινοφ μασ. Αρχίηουμε
λοιπόν κάνοντασ διάφορεσ κινιςεισ ςτθν πλάτθ του, όπωσ να ανοίξουμε φφλλο, να κόψουμε μανιταράκια,
να βάλουμε ηαμπόν, χυμό ντομάτασ, πιπζρι τςίλι (τςιμπιματα) και ό,τι άλλο κζλουμε, κι όταν
τελειϊςουμε, βάηουμε τθν πίτςα μασ ςτο φοφρνο (με ζνα χτφπθμα ςτον ποπό του ι ςτθν πλάτθ)

Ο ΠΡΑΙΝΟΤΛΗ
Σκοπόσ: Να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ πόςο κακό μποροφν να προκαλζςουν τα λόγια.
Υλικά: χρωματιςτά χαρτόνια, μαρκαδόροι, ψαλίδια, κολλθτικι ταινία
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Ρριν από αυτι τθ δραςτθριότθτα κα πρζπει να κόψουμε μια ανκρϊπινθ φιγοφρα, θ οποία είναι ο
Πραςινοφλθσ. Θ φιγοφρα αυτι είναι φτιαγμζνθ από πράςινα χαρτόνια. Μποροφμε να δϊςουμε
ςτον Ρραςινοφλθ διάφορα χαρακτθριςτικά τα οποία όμωσ κα ζχουν ικανοποιθτικό μζγεκοσ ϊςτε
να μποροφν να ςχιςτοφν και να ξανακολλθκοφν. Κάποια από τα χαρακτθριςτικά μποροφν να είναι
υπερβολικά.
2. Καλό είναι να φτιαχτεί μια ιςτορία γιϋ αυτόν και γιατί κατζλθξε να είναι όπωσ είναι. Θ ιςτορία
αυτι κα αποκαλυφκεί ςτο τζλοσ.
3. Συςτινουμε τον Ρραςινοφλθ ςτθν τάξθ. ωτοφμε τουσ μακθτζσ τι βρίςκουν αςτείο ςτον
Ρραςινοφλθ. Κάκε φορά που κάποιοσ αναφζρει κάποιο χαρακτθριςτικό του, ςχίηεται το
ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό και δίνεται ςτο άτομο που το κεϊρθςε αςτείο.
4. Πταν δεν υπάρχουν άλλα ςχόλια για τα χαρακτθριςτικά του Ρραςινοφλθ παρακινοφνται οι
μακθτζσ να τον παρατθριςει ξανά. Τίκεται ωσ κζμα προσ ςυηιτθςθ το πϊσ τα λόγια μποροφν να
«κομματιάςουν» κάποιον.
5. Δίνεται θ ευκαιρία ςτθν ομάδα να απολογθκεί ςτον Ρραςινοφλθ. Κακϊσ εκφράηονται οι
απολογίεσ ξανακολλοφνται τα χαρακτθριςτικά που είχαν αποκοπεί από αυτόν ζτςι ϊςτε να γίνει
όπωσ ιταν πριν.
6. Στο ςθμείο αυτό καλό κα ιταν να γίνει διάκριςθ ανάμεςα ςτισ ςωματικζσ και ψυχολογικζσ ουλζσ
που μποροφν να προκαλζςουν τα λόγια ςε κάποιον και να γίνει αντιλθπτό ότι ο Ρραςινοφλθσ
παρόλο που ζγινε όπωσ ιταν πριν εντοφτοισ δεν κα είναι ποτζ ξανά το ίδιο άτομο που ιταν.
7. Αποκαλφπτεται ςτθ φάςθ αυτι θ ιςτορία του Ρραςινοφλθ που δικαιολογεί τα αςτεία του
χαρακτθριςτικά.

Ο ΜΙΚΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ
Σκοπόσ: να αξιολογιςουμε τουσ μακθτζσ, αλλά και να πάρουμε ανατροφοδότθςθ.
Υλικά: Εικόνα ενόσ ατόμου ι ενόσ μικροφ άντρα, αυτοκόλλθτα χαρτάκια post it (ςε 3 διαφορετικά
χρϊματα).
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Σχεδιάηουμε τθν εικόνα ενόσ ατόμου ι ενόσ μικροφ άντρα, ο οποίοσ κρατά μιαν εργαλειοκικθ. Μθν
ςασ απαςχολεί αν θ εικόνα είναι καλι ι όχι-μια απλι εικόνα είναι τζλεια! Σχεδιάηουμε κάτι ςαν
λάμπα δίπλα ςτο κεφάλι και μιαν καρδιά ςτθ κζςθ τθσ καρδιάσ.
2. Μετά, δίνουμε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τρία αυτοκόλλθτα χαρτάκια. Στο πρϊτο χαρτάκι ρωτοφμε
τουσ μακθτζσ αν μποροφν να γράψουν μια ςκζψθ που είχαν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Στο
δεφτερο χαρτάκι τουσ καλοφμε να γράψουν ζνα ςυναίςκθμα που ζνιωςαν κατά τθ διάρκεια του
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μακιματοσ. Στο τρίτο χαρτάκι τουσ ρωτοφμε αν μποροφν να γράψουν μιαν ικανότθτα ι κάποιο
«εργαλείο» που τουσ άρεςε και που ζμακαν να κάνουν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Πλοι οι
μακθτζσ πρζπει να ςυμμετζχουν και κανζνασ δεν πρζπει να γράψει το όνομα του ςτα χαρτάκια.
3. Καλοφμε όλουσ τουσ μακθτζσ να κολλιςουν τα αυτοκόλλθτα χαρτάκια τουσ ςτθν εικόνα με τον
μικρό άντρα. Πταν ζχουν τοποκετθκεί όλεσ οι απαντιςεισ, τισ διαβάηουμε δυνατά - μια κατθγορία
κάκε φορά.
4. Για να βοθκιςουμε τουσ μακθτζσ να κυμοφνται ποιαν ερϊτθςθ αντιπροςωπεφει το κάκε χρϊμα,
κολλοφμε το χρϊμα για τισ ςκζψεισ δίπλα ςτο κεφάλι, το χρϊμα για τα ςυναιςκιματα δίπλα ςτθν
καρδιά και το χρϊμα για τα εργαλεία (κάτι που μποροφν να χρθςιμοποιιςουν από αυτά που
ζμακαν) δίπλα ςτο χζρι.

ΧΑΡΣΙ ΣΗΝ ΠΛΑΣΗ
Κολλάμε ςτθν πλάτθ του κάκε μακθτι ζνα λευκό χαρτί Α4, με ζνα μικρό κομμάτι κολλθτικισ ταινίασ.
Δίνουμε ςτον κάκε μακθτι ζνα χρωματιςτό μαρκαδόρο και τουσ καλοφμε να γυρίςουν και να γράψουν
ςτισ πλάτεσ όλων των υπολοίπων μακθτϊν μια ευχι, κάτι κετικό για το άτομο, ι μια κετικι διλωςθ για
αυτόν/θν.
Το ςθμαντικό είναι ότι ςτο τζλοσ αναγνωρίηουν μεταξφ τουσ ποιοσ τουσ ζγραψε τι από το χρϊμα του
μαρκαδόρου που κρατάνε, αφοφ είναι διαφορετικό για τον κακζνα.

Καραμέλεσ - ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΤΓΚΡΟΤΗ/ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σκοπόσ: Να δείξει τθν αξία του αποτελζςματοσ Κερδίηω/Κερδίηεισ (Win/Win)
Υλικά: καραμζλεσ, τραπζηια, καρζκλεσ, χαρτί και μαρκαδόροι.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Ραρουςιάηουμε τθν άςκθςθ ςαν μια προςομοίωςθ ςφγκρουςθσ.
2. Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να διαλζξουν ηευγάρι. Τουσ λζμε να κάτςει ο ζνασ απζναντι από τον
«ςφντροφο» με τουσ δεξιοφσ αγκϊνεσ τουσ να αγγίηουν το τραπζηι και πιάςει ο ζνασ το χζρι του
άλλου (το δεξί). (Μοιάηει με αγϊνα χεριοφ αλλά δεν λζμε αυτζσ τισ λζξεισ)
3. Εξθγοφμε ςτουσ μακθτζσ ότι ο ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ είναι να πάρουν όςο το δυνατό
περιςςότερεσ καραμζλεσ. Κάκε φορά που το πίςω μζροσ του χεριοφ του ςυντρόφου τουσ αγγίηει
το τραπζηι κερδίηουν μία καραμζλα. Να μετρά ο κακζνασ πόςεσ καραμζλεσ κερδίηει.
4. ωτοφμε αν υπάρχουν ερωτιςεισ και τουσ λζμε ότι κα ζχουν 30 δευτερόλεπτα για να πάρουν όςο
περιςςότερεσ καραμζλεσ μποροφν.
5. Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να περιγράψουν τι ςυνζβθ. Διαλζγουμε ςυντρόφουσ που
αντιπροςωπεφουν περιπτϊςεισ κερδίηω/χάνεισ, χάνω/κερδίηεισ, χάνω/χάνεισ και τελικά κερδίηω /
κερδίηεισ. Τουσ ρωτοφμε πωσ κα αιςκάνονταν αν ιταν πραγματικι ςφγκρουςθ.
6. Καταγράφουμε και παρουςιάηουμε τισ ζννοιεσ κερδίηω/χάνεισ, χάνω/κερδίηεισ, χάνω/χάνεισ,
κερδίηω/κερδίηεισ όπωσ καταγράφθκαν. Επιδεικνφουμε τθν περίπτωςθ κερδίηω/κερδίηεισ με ζναν
εκελοντι αν κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν το ανακάλυψε. (Αγγίηοντασ τα χζρια των
ςυντρόφων ςτο τραπζηι εναλλάξ ςου δίνει τθν ευκαιρία να πάρεισ περιςςότερεσ καραμζλεσ από
ό,τι αν ανταγωνίηεςαι.) Συνεργαηόμενοι κατά κάποιο τρόπο που να ικανοποιοφμε τισ ανάγκεσ του
άλλου κακϊσ και τισ δικζσ μασ είναι ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ να ικανοποιιςουμε όςο πιο
πολλζσ ανάγκεσ μασ.
Αναςτοχαςμόσ:
 γιατί υποκζςατε ότι ιταν ανταγωνιςμόσ/διαγωνιςμόσ
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τι ςασ ζκανε να κερδίςετε ι να χάςετε; Αυτό ιταν όλο;
πϊσ φτάςατε ςτο κερδίηω / κερδίηεισ;
ποιεσ ςτάςεισ / ςυμπεριφορζσ μασ οδιγθςαν ςτον ανταγωνιςμό;
ςυμπεριφζρεςτε με τον ίδιο τρόπο ςτθ ηωι ςασ όπωσ κάνατε ςε αυτό το παιχνίδι;
κα κζλατε να είχατε κερδίηω/κερδίηεισ; Γιατί;



κα μποροφςατε να φτάςετε ςτο κερδίηω/κερδίηεισ αν δεν ξζρατε ότι αυτό είναι πικανό/ ζχετε
πικανότθτεσ να το κάνετε;

ΟΛΟΙ ΣΗ ΕΙΡΑ!
Σκοπόσ: Ραιχνίδι εξάςκθςθσ τθσ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ
 Ηθτοφμε από τουσ μακθτζσ να ςτακοφν και να μπουν ςτθ ςειρά ανάλογα με κάποιο κριτιριο, π.χ.
μινασ γενεκλίων, νοφμερο παπουτςιοφ, θμερομθνία γζννθςθσ, αλφαβθτικά του
ονόματοσ/επικζτου τουσ, χωρίσ όμωσ να μιλοφν ι να βγάλουν ιχουσ. Μποροφν να
επικοινωνιςουν με οποιοδιποτε άλλο τρόπο κζλουν.
 Στο τζλοσ ανακοινϊνουν με τθ ςειρά τον αρικμό/μινα τουσ και αξιολογοφν πόςο καλά τα πιγαν
ςτο παιχνίδι.

MAKARAJA-JA-JA
Χωρίηουμε τουσ μακθτζσ ςε 3 ομάδεσ και θ κάκε ομάδα τραγουδά από ζνα κομμάτι του «τραγουδιοφ»
Μακαραηιά.
Α) Μακαραηιά ηια ηια μακαραηιά
Β) Μακαραηιζ ηιε ηιε μακαραηιζ
Γ) Μακαραηι ηι ηι μακαραηί
Στθ ςυνζχεια δίνουμε χρόνο ςτισ ομάδεσ να κάνουν ζνα χορευτικό που να ςυνοδεφει τουσ ςτίχουσ τουσ
και να το δείξουν ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ. Ακολοφκωσ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ κάνουν και τα τρία
χορευτικά.

ΚΛΕΙΣΟ ΚΤΚΛΟ
Σκοπόσ: Να τελειϊςουμε ζνα βιωματικό εργαςτιρι με ζνα απρόςμενο και ευχάριςτο τρόπο.
Ρεριγραφι άςκθςθσ:
1. Στεκόμαςτε ςε ζνα κλειςτό κφκλο. Ενκαρρφνουμε τον κάκε μακθτι να πει κάτι που του άρεςε
(παραλλαγι κάτι που ζμακε ι κάτι που κα κρατιςει) από το μάκθμα.
2. Πταν μιλιςει ο πρϊτοσ μακθτισ τότε βάηει το χζρι του (δεξί) μζςα ςτον κφκλο με τον αντίχειρα
προσ τα πάνω. Συνεχίηουμε με το δεφτερο μακθτι λζγοντασ κάτι που του άρεςε και χζρι ςτον
κφκλο με αντίχειρα προσ το πάνω. Κάνουν όλοι το ίδιο ζνασ-ζνασ με τθ ςειρά.
3. Μετά οι μακθτζσ γυρίηουν τθν παλάμθ προσ τα κάτω ενϊ ο αντίχειρασ μζνει προσ τα αριςτερά.
4. Οι μακθτζσ ενϊνουν τα χζρια τουσ και κάκε αντίχειρασ μπαίνει ςτθν παλάμθ του ςυμμακθτι τουσ
που ςτζκεται αριςτερά.
Κάκε μακθτισ γίνεται μια ακτίνα του κφκλου.
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ΕΡΩΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΟΤ ΑΝΑΣΟΧΑΜΟΤ















Ροια είναι τα αγαπθμζνα ςασ παιχνίδια;
Ροφ ςυνικωσ παίηετε και με ποιουσ;
Τα αγόρια παίηουν διαφορετικά παιχνίδια από τα κορίτςια;
Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία παίηετε αλλά δεν ςασ αρζςουν. Γιατί δεν ςασ αρζςουν;
Ροια ςυναιςκιματα νιϊςατε ςιμερα παίηοντασ ςτθν τάξθ;
Τι ςασ άρεςε περιςςότερο;
Τι κζλετε να κυμάςτε από τα παιχνίδια αυτά;
Υπάρχουν φορζσ που κζλετε να παίξετε με άλλα παιδιά αλλά για διάφορουσ λόγουσ δεν το κάνετε;
Αποκλείςατε για κάποιο λόγο κάποια φορά άλλα παιδιά από το παιχνίδι ςασ;
Ροια ςυναιςκιματα ίςωσ ζνιωςαν τα παιδιά αυτά;
Ρϊσ κα κζλατε τα άλλα παιδιά να ςασ ςυμπεριφζρονται όταν παίηετε;
Ρϊσ κα κζλατε εςείσ να ςυμπεριφζρεςτε ςτα άλλα παιδιά όταν παίηετε;
Υπάρχει κάτι που κα κζλατε να αλλάξετε ςτθ ςυμπεριφορά ςασ όταν παίηετε με άλλουσ;
Τι κα ςασ βοθκιςει να κυμάςτε αυτό που κζλετε να αλλάξετε;
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΣΡΑΓΟΤΔΙ «ΕΓΩ ΚΙ ΕΤ ΜΑΖΙ»
(Στίχοι: Τηίμθσ Ρανοφςθσ, Μουςικι: Randy Newman, Τραγουδοφν: Αλκίνοοσ Λωαννίδθσ & Τηίμθσ Ρανοφςθσ)

Εγώ κι εσύ μαζί
Εγώ κι επύ μαζί (Χ2)
Όραμ η ρύτη πξς θα’ μαι σεςγάρη
Κι επύ μακριά απ’ ρξ ζεπρό πξς κρεβάρι
Τόρε θςμήπξς ρη τρςπή πςμβξςλή...
Εγώ κι επύ μαζί (Χ2)
Εγώ κι επύ μαζί (Χ2)
Τα βάπαμά πξς είμαι και δικά μξς
Και για ρξςο δύξ μαο κρςπά η καρδιά μξς
Δςξ σιλαράκια με μια υςτή...
Εγώ κι επύ μαζί (Χ2)
Μπξρείο αμ θεο μα βρειο πιξ ένςπμξςο σίλξςο
Να’ μαι μεγάλξι και πιξ δςμαρξί ... (Μπξρείο!)
Αλλά μα νέρειο ρη δικιά μξς αγάπη
Δε θα π’ ρη δώπει σιλαράκξ καμείο
Κι όπξ περμάμε
και σεύγξςμ ρα τρόμια
Και η σιλία μαο
θα μέμει αιώμια
Είμαι γρασρό μαο
μξίρα κξιμή
Εγώ κι επύ μαζί (Χ2)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΑΤΣΟΕΚΣΙΜΗΗ
Γνωρίζω τον εαυτό μου;











Τι μου αρζςει να κάνω;
Τι απορροφά τθν ενζργειά μου;
Τι δε μου αρζςει;
Τι ζχω καταφζρει μζχρι τϊρα;
Αποδζχομαι τον εαυτό μου όπωσ είναι;
Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ με τον εαυτό μου;
Τι φοβάμαι;
Τι ςτόχουσ ζχω;
Τι χρειάηομαι για να βελτιωκϊ;
Γιατί χρειάηεται να γνωρίηω, να εκτιμϊ και να αγαπϊ τον εαυτό μου;

Πώσ αναπτφςςω την αυτοεκτίμηςθ μου;








Αςχολοφμαι πιο ςυχνά με τα ενδιαφζροντά μου
Βρίςκω 10 κετικά πράγματα για τθ ηωι μου
Βρίςκω τι ζχω επιλφςει μζχρι τϊρα
Βρίςκω 5 λόγουσ που οι άλλοι είναι ευγνϊμονεσ για μζνα
Βελτιϊνω ςτοιχεία μου που ενοχλοφν εμζνα ι τουσ άλλουσ
Τολμϊ να αντιμετωπίςω τουσ φόβουσ μου
Ανακεωρϊ τουσ ςτόχουσ μου ι/και κζτω καινοφριουσ

Σι έχω πετφχει;














Ραίηω
Γελϊ
Δίνομαι
Ρροςφζρω
Είμαι δεκτικι/όσ και εκτιμϊ αυτά που παίρνω
Δε ηθλεφω
Σζβομαι
Βρίςκω εναλλακτικζσ λφςεισ
Ηω το χρόνο μου
Είμαι υγιισ
Ονειρεφομαι
Ταξιδεφω
Αγαπϊ και αγαπιζμαι
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (Σο Θυμωμϋνο Άτομο)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΚΑΡΣΕΛΕ ΜΕ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ

Θλύψη

Αγανϊκτηςη

Αγϊπη

Μοναξιϊ

Αναςφϊλεια

Ευγνωμοςύνη

Αδικύα

Ζόλεια

Απόρριψη

Ενοχό

Άγχοσ

Ελπύδα

Μύςοσ

Θυμόσ

Ντροπό

τεναχώρια

εβαςμόσ

Πικρύα

Εκτύμηςη

Υόβοσ

Φαρϊ

Άγχοσ

Ευτυχύα

Εκνευριςμόσ

Μειονεξύα

Μοναξιϊ

Αγανϊκτηςη

Επιβεβαύωςη
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΚΑΡΣΕΛΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΚΛΕΙΙΜΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΣΡΕΟΤ
Ρόλοι:
 Ρατζρασ

 Ραπποφσ

 Ψαράκι

 Μθτζρα

 Γιαγιά

 Καναρίνι

 Γιοσ

 Γάτα

 Γείτονασ

 Κόρθ

 Σκφλοσ

 Γειτόνιςςα

Τπόιεςη:
Το φκινόπωρο είχε μόλισ αρχίςει. Ο πατζρασ ςκζφτθκε να περάςει το απόγευμά του ςτον
κιπο. Θ μθτζρα ζπρεπε να πάρει τον παπποφ ςτο ραντεβοφ του με τον οδοντίατρο αλλά ο
γιοσ ικελε κι αυτόσ να τον πάρει προπόνθςθ. Θ γιαγιά φϊναηε τθσ κόρθσ που ιταν για
ϊρεσ ςτο μπάνιο ενϊ θ γάτα νιαοφριηε και ο ςκφλοσ γάβγιηε. Ο γείτονασ άρχιςε να φωνάηει
πωσ θ οικογζνεια Αντρζου κάνει πολλι φαςαρία. Θ γειτόνιςςα του είπε όμωσ να κοιτάηει
τθ δουλειά του. Ο πατζρασ ςυνζχιηε τθ δουλειά του και το κίτρινο καναρίνι κελαθδοφςε
όμορφα. Το ψαράκι ςτθ γυάλα του, ξεχαςμζνο και πειναςμζνο, περίμενε μάταια τθν
τροφι του. Ο γιοσ, που ιταν δικό του, το είχε παραμελιςει. Μόλισ ςκοτείνιαςε, όλθ θ
οικογζνεια Αντρζου, μαηεφτθκε ςτο ςπίτι. Θ μθτζρα φϊναηε για τισ ακαταςταςίεσ ςτθν
κουηίνα ενϊ θ κόρθ είχε τθ μουςικι ςτθ διαπαςϊν και δεν άκουγε τίποτα. Ο παπποφσ και
θ γιαγιά, μονίμωσ κουφαμζνοι, ηοφςαν ςτον κόςμο τουσ. Τα κατοικίδια ιταν ςυνικωσ
ιςυχα το βραδάκι και κοιμόντουςαν νωρίσ. Ο πατζρασ κα ικελε να ζκαναν το ίδιο θ κόρθ
και ο γιοσ αλλά ποιοσ τον άκουγε… Θ μθτζρα και θ γιαγιά δεν ζχαναν με τίποτε τθν
αγαπθμζνθ τουσ ςειρά ςτθν τθλεόραςθ. Αυτό το βράδυ είχε ζρκει μάλιςτα και θ
γειτόνιςςα να παρακολουκιςει τθ ςειρά μαηί τουσ γιατί θ τθλεόραςι τθσ ζςπαςε και ο
γείτονασ προςπακοφςε μάταια να τθν φτιάξει. Πλθ θ οικογζνεια Αντρζου ζτρωγε πάντα
τθν ίδια ϊρα, ςτο ίδιο τραπζηι , κάτι που αποτελοφςε παράδοςθ γι αυτοφσ. Και αν ο γιοσ
και θ κόρθ κάποτε μουρμουροφςαν, ο πατζρασ και θ μθτζρα τουσ μάλωναν. Άλλωςτε το
ίδιο ζκαναν ο παπποφσ και θ γιαγιά χρόνια πριν. Μόνο που αυτοί δεν είχαν οφτε ψάρι,
οφτε καναρίνι, οφτε ςκφλο, οφτε γάτα. Οφτε και περίεργουσ γείτονεσ. Θ οικογζνεια
Αντρζου κρατοφςε τισ παραδόςεισ, ζκανε όμωσ και τισ καινοτομίεσ τθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7 : ο ΜΙΚΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8 : Ο ΠΡΑΙΝΟΤΛΗ (ΑΚΗΗ ΓΙΑ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ – ΑΠΟΔΟΦΗ –
ΕΝΤΝΑΙΘΗΗ - ΥΙΛΙΑ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9 : ΦΩΡΙΜΟ Ε ΖΕΤΓΑΡΙΑ

Τομ

Τηζρι

ωμαίοσ

Λουλιζττα

Ρεντάμορφθ

Tζρασ

Κοκκινοςκουφίτςα

Λφκοσ

Αλάτι

Ριπζρι

Πλιβ

Ρόπαχ

Μίκυ

Μίνι

Χιονάτθ

7 Νάνοι
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Σρεκ
Μπάτμαν

Γαϊδοφρι
Τηόκερ

Επικεωρθτισ

οη Ράνκθρασ

Στρουμφάκια

Δρακουμζλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 10 : ΓΡΑΒΑΣΕ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 11 : ΛΙΣΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΣΑ

Πμορφοσ/θ

Ζξυπνοσ/θ

Εργατικόσ/ι

Αιςιόδοξοσ/θ

Κετικόσ/ι

Ρακθτικόσ/ι

Κουραςμζνοσ/θ

Φοβιςμζνοσ/θ

Αγχωμζνοσ/θ

Ευτυχιςμζνοσ/θ

Χαροφμενοσ/θ

Κυμωμζνοσ/θ

Ανυπόμονοσ/θ

Ζτοιμοσ/θ

Νυςταγμζνοσ/θ

Βαριεςτθμζνοσ/θ

Φιλικόσ/ι

Ζνοχοσ/θ

Δυςτυχιςμζνοσ/θ

Τεμπζλθσ/α

Ρειναςμζνοσ/θ
Μοναχικόσ/ι
Απαιςιόδοξοσ/θ
Ερωτευμζνοσ/θ
Κοινωνικόσ/ι

Δυςτυχιςμζνοσ/θ

Δραςτιριοσ/α

Απογοθτευμζνοσ/θ

Ιρεμοσ/θ

Υπερκινθτικόσ/ι

Ενεργθτικόσ/ι

Ενκουςιαςμζνοσ/θ

Καλόκαρδοσ/θ Μελαγχολικόσ/ι

Εγωιςτισ/τρια

Στοργικόσ/ι

Απότομοσ/θ

Σκλθρόσ/ι

Απαιτθτικόσ/ι

Υπομονετικόσ/ι

Ρονθρόσ/ι

Ρερίεργοσ/θ

Κουτςομπόλθσ/θ

Άςχθμοσ/θ

Αδφνατοσ/θ

Δυνατόσ/ι

Αγαπθτόσ/ι

Γαλινιοσ/ια

Αςτείοσ/α

Σοβαρόσ/ι

Καλομακθμζνοσ/θ Τρελόσ/ι
Αυςτθρόσ/ι

Ρεικαρχθμζνοσ/θ Τελειομανισ

Δίκαιοσ/θ

Άδικοσ/θ

Επίμονοσ/θ

Ηωντανόσ

Άρρωςτοσ/θ

Διψαςμζνοσ/θ

Ξεκοφραςτοσ/θ

Γριγοροσ/θ

Ναηιάρθσ/α

Φυςιολάτρθσ

Ηωόφιλοσ/θ

Ευαίςκθτοσ/θ

Αναίςκθτοσ/θ

Αδιάφοροσ/θ

Ομιλθτικόσ/θ

Γυμναςμζνοσ/θ

Μοναδικόσ/θ

Υπεφκυνοσ/θ

Αποδεκτόσ/θ

Συναιςκθματικόσ/θ

Καρραλζοσ
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Επιτυχθμζνοσ/θ

Ραραπονιάρθσ/α

Φιλόδοξοσ/θ

Ηθλιάρθσ/α

Αποφαςιςμζνοσ/θ

Ενοχλθτικόσ/ι

Αναποφάςιςτοσ/θ Λιγομίλθτοσ/θ

Καταπλθκτικόσ/θ

Πμορφοσ/θ

Άρρωςτοσ/θ

Φοβθτςιάρθσ/α

Ντροπαλόσ/ι

Αφθρθμζνοσ/θ

Αφθρθμζνοσ/θ

Βιβλιόφιλοσ/θ

Κουραςμζνοσ/θ

Λδιότροποσ/θ

Λυπθμζνοσ/θ

Ακλθτικόσ/ι

Καταπλθκτικόσ/ι

Χαμογελαςτόσ/ι

Ευγενικόσ/ι

Ακίνδυνοσ/θ

Ηωθρόσ/ι

Διαφορετικόσ/ι

Γενναίοσ/α

Φιλομακισ

Ζξυπνοσ/θ

Άξιοσ

Άςτατοσ/θ

Καλοφαγάσ

Ιςυχοσ/θ

Κλαψιάρθσ/α

Γελαςτόσ/θ

Γριγοροσ/θ

Ταπεινόσ/

Γενναιόδωροσ/θ

Ηαχαρζνιοσ/α

Υπζροχοσ/θ

Μουρμοφρθσ

Δυνατόσ/θ

Ηωθρόσ/θ

Σπάταλοσ/θ

Σοβαρόσ/θ

Χαριςματικόσ/ι

Φιλικόσ/ι

Ανεξάρτθτοσ/θ

Χαριτωμζνοσ/θ Ζξυπνοσ/θ

Ενοχλθτικόσ/θ

Καλομακθμζνοσ/θ

Υπεφκυνοσ/θ

Κατεργάρθσ/α

Γουρςοφηθσ/α

Ξεροκζφαλοσ/θ

Φλφαροσ/θ

Εργατικόσ/ι

Τεμπζλθσ/α

Ρονθρόσ/θ

Αγενισ

Αγχϊδθσ

Τρυφερόσ/θ

Συντθρθτικόσ/θ

Ρροςεκτικόσ/ι

Ακατάςτατοσ/θ

Ονειροπόλοσ

Μοναδικόσ/ι

Τςιγκοφνθσ/α

Χουβαρντάσ

Υπναράσ
Αμελισ

Ευφυισ
Καλόσ/ι

Μυγιάγγιχτοσ/θ
Δθμοφιλισ
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Υπναράσ
Ρροοδευτικόσ/ι

Υπεριφανοσ/θ

Χιουμορίςτασ
Μουςικόφιλοσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 12: ΦΩΡΙΜΟ Ε ΠΕΝΣΑΔΕ

Δθμοκρατικόσ/ι
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