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 Ε δαθηοιμγνάθεζε έγηκε από ηε ζοκάδειθμ Ζωάκκα Ιπανμύηα 

πωνίξ ηε ζοκδνμμή ηεξ μπμίαξ δεκ ζα ήηακ εθηθηή ε απμζημιή 

ημο οιηθμύ. Σμ οιηθό ηωκ ζεμεηώζεωκ πνμένπεηαη από ηδέεξ- 

δναζηενηόηεηεξ πμο μαξ απέζηεηιακ ηα παναθάηω κεπηαγωγεία 

ηα μπμία θαη εοπανηζημύμε ζενμά. 

 

Κεπηαγωγεία Υίμο Κεπηαγωγεία άμμο 
1μ Κεπηαγςγείμ ίμο 1μ Κεπηαγςγείμ Νυιεςξ Οάμμο 

3μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ Νοζαγμνείμο 

4μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ χναξ  

5μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ Ναιαημθάζηνμο 

7μ Κεπηαγςγείμ ίμο 3μ Κεπηαγςγείμ Ηανιμβάζμο 

8μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ Ιεζαίμο Ηανιμβάζμο 

9μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ Θέθθαξ 

11μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ Ρδνμφζζαξ 

12μ Κεπηαγςγείμ ίμο Κεπηαγςγείμ Ημθθανίμο 

Κεπηαγςγείμ Θηβαδίςκ Κεπηaγςγείμ Εναίμο 

1μ Κεπηαγςγείμ Βνμκηάδμο Κεπηαγςγείμ Ιοηηιεκηχκ 

3μ Κεπηαγςγείμ Βνμκηάδμο Κεπηαγςγείμ Νιαηάκμο 

Κεπηαγςγείμ Οοθηάδαξ Κεπηαγςγείμ Ημκηαθαίσθςκ 

Κεπηαγςγείμ Θαγθάδαξ Κεπηαγςγείμ Ημομεΐθςκ 

Κεπηαγςγείμ Ηανδαμφιςκ Κεπηαγςγείμ Βαζέμξ 

Κεπηαγςγείμ Ηάμπμο 1μ Κεπηαγςγείμ Ηανιμβάζμο 

1μ Κεπηαγςγείμ Ηαμπμπχνςκ 2μ Κεπηαγςγείμ Ηανιμβάζμο 

2μ Κεπηαγςγείμ Ηαμπμπχνςκ Κεπηαγςγείμ Βμονιηςηχκ 

1μ Κεπηαγςγείμ Αγίμο Ιεκά Κεπηαγςγείμ Ηςκζηακηίκμο 

2μ Κεπηαγςγείμ Αγίμο Ιεκά  

Κεπηαγςγείμ Ηαιιημαζηάξ  

Κεπηαγςγείμ Θμιμπμηαμίμο  

Κεπηαγςγείμ Κεκήηςκ  

Κεπηαγςγείμ Βμιηζζμφ  

2μ Κεπηαγςγείμ ίμο  
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Πνμηείκεηε πναθηηθέξ ηδέεξ (ζηε ζηήιε “Γοθαηνίεξ”) πμο ζα μπμνμύζακ 

κα εθανμμζημύκ ζε δηάθμνεξ πνμκηθέξ ζηηγμέξ ημο πνμγνάμμαημξ θαη ζα 

πνμζέθενακ θαζεμενηκέξ εοθαηνίεξ γηα ηεκ πνμώζεζε δελημηήηωκ θηιίαξ 

ζηα παηδηά πνμζπμιηθήξ ειηθίαξ. 
 

Εμενήζημ Πνόγναμμα Γοθαηνίεξ 

Πνμζέιεοζε 

 Ηάζε θμνά πμο ένπεηαη έκα παηδί ημο 

ημήμαημξ ζηεκ ηάλε, ηα παηδηά ιέκε 

Ηαιεμένα  θαη ημο θάκμοκ μηα αγθαιηά. 

 Ηαηά ηεκ είζμδμ ηςκ παηδηχκ ζηεκ αίζμοζα, 

ηα οπυιμηπα κήπηα παηνεημφκ ημ θίιμ ημοξ 

πμο θηάκεη με ημκ ελήξ ηνυπμ, «Γεηα ζμο 

Γηχνγμ, πμιφ ζ‟ αγαπχ ζ‟ έπς θίιμ θαιυ» ή ζε 

ζοκεκκυεζε με υιε ηεκ μμάδα εθεονίζθμοκ 

θάπμημ ζφκζεμα πμο κα ακαθένεηαη ζηα 

πανίζμαηα ημο παηδημφ π.π. Γεηα ζμο Γηχνγμ 

πμο παίδεηξ υμμνθα ή Γεηα ζμο Ηαηενίκα πμο 

ηναγμοδάξ ςναία  θ.α.   

 Ηάζε παηδί πμο θηάκεη ζημ ζπμιείμ, 

οπμδέπεηαη ημοξ επυμεκμοξ ζομμαζεηέξ 

ημο, πηάκμκηάξ ημοξ ημ πένη θαη ιέγμκηαξ 

δηάθμνα ζοκζήμαηα υπςξ Ηαιεμένα θηιανάθη, 
δςξ μμο έκα θηιάθη! 

 Ηαζεμενηκά έκα παηδί (δηαθμνεηηθυ ηεκ 

θάζε θμνά) θαιςζμνίδεη ηα οπυιμηπα παηδηά 

θαη ηα βμεζάεη κα θνεμάζμοκ ηα μπμοθάκ 

ημοξ θαη κα ηαθημπμηήζμοκ ηα πνάγμαηά 

ημοξ. Ε/μ κεπηαγςγυξ μπμνεί κα 

πανμηνφκεη εκδεηθηηθά, ςξ ελήξ: Ηαιεμένα! 
Νχξ είζαη; Νχξ πέναζεξ; Θα ήζειεξ κα 
βμεζήζεηξ ημκ θίιμ ζμο κα ηαθημπμηήζεη ηα 

πνάγμαηά ημο;  (Θα μπμνμφζε θαη ημ παηδί κα 

θάκεη αοηέξ ηηξ ενςηήζεηξ ζημοξ θίιμοξ 

ημο), θαιεμένα, θίιε/θίιε μμο…. Ηαη 

πασδεφμκηαη ζημ μάγμοιμ. 

 Πα παηδηά, πμο θηάκμοκ ημ πνςί ζημ 

ζπμιείμ, θάκμοκ ζημοξ θίιμοξ ημοξ 

μεγαιμπνεπή παηνεηηζμυ: Ακηαιιάζμοκ 

πεηναρία, πασδεφμοκ ηεκ πιάηε ημο άιιμο, 

θηιημφκηαη ζηαονςηά. 

 Ηάζε πνςί μ/ε κεπηαγςγυξ θμιιάεη έκα 
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αοημθυιιεημ ζηα κήπηα (ηα ζπέδηα είκαη 

δηπιά) θαη αοηά βνίζθμοκ ημ δεογάνη ημοξ 

γηα ηεκ οπυιμηπε μένα. 

 Ηάζε παηδί πμο μπαίκεη ζημ κεπηαγςγείμ 

θαιεμενίδεη ηα παηδηά θαη ημ ίδημ γίκεηαη θαη 

απυ ημοξ οπυιμηπμοξ. 

 Νανυηνοκζε απυ ηεκ/ημκ κεπηαγςγυ κα 

αζπμιεζεί ζε μηα γςκηά πμο ζομμεηέπμοκ θη 

άιια παηδηά. 

 Ηάζε παηδί επηιέγεη έκα θίιμ θαη 

πνμζπαζμφκ με ηεκ βμήζεηα ηεξ/ημο κ. 

(δει. κεπηαγςγμφ) κα ζοκενγαζημφκ θαη κα 

παίλμοκ μαδί. 

 Πμ πακχ ηεξ „θαιεμέναξ‟ πμο θηηάλαμε, μαξ 

ζομίδεη κα μπαίκμομε ζηεκ ηάλε ιέγμκηαξ 

μηα δοκαηή „Ηαιεμένα!‟ 

 ηακ θάπμημξ έπεη γμκηθή πνμζθυιιεζε 

πνςηκή, θάπμημξ θίιμξ ακαιαμβάκεη κα ημκ 

βμεζήζεη κα μπεη ζηεκ ηάλε θαη κα ημκ θάκεη 

κα κηχζεη άκεηα. 

 Ηάζε παηδί, μυιηξ θηάκεη ζημ ζπμιείμ, 

βνίζθεη θαη πνμζζέηεη ζημ Νανευδεκηνμ ημ 

υκμμα εκυξ θίιμο ημο. 

 Γημημάδμομε υιμη μαδί ηεκ ηάλε γηα ηε 

δηελαγςγή ημο πνμγνάμμαημξ. 

 Φμνάμε ηεκ θμκθάνδα ηεξ ηάλεξ μαξ πμο 

θηηάλαμε υιμη μαδί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηύθιμξ 

 Δηαιέγμομε απυ ημ Ημοηί ηεξ Φηιίαξ ημκ 

Φίιμ ηεξ εμέναξ θαη θαζυμαζηε μαδί. 

 Ιαζαίκμομε ηναγμφδηα γηα ηεκ θηιία θαη 

ηναγμοδάμε απυ έκα θαζεμενηκά. 

 Ναηπκίδη με ημ θμοβάνη: Πμ πεηάμε θαη ιέμε 

ηη μαξ ανέζεη ζημκ θίιμ μαξ. 

 Θέμε θάηη ζεηηθυ γηα ημκ θαζέκα μαξ, έκα 

θμιαθεοηηθυ ζπυιημ (γ.π. Ηαιεμένα Γφα, με ημ 

θυθθηκμ μπιμοδάθη). 

 Ρπεκζομίδμομε ημοξ θακυκεξ ηεξ θηιίαξ. 

 ΄Ιε ηα θηενά ηςκ θίιςκ μμο΄: Πα παηδηά 
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γνάθμοκ ζεηηθά ζπυιηα ζηα θηενά 

πεηαιμφδαξ. 

 Θέμε υιμη μαδί δοκαηά ημ ζφκζεμά μαξ 

΄Γίμαζηε μη θαιφηενμη!΄ / ΄ιμη μαδί θίιμη 

θαιμί, υιμη μαδί πημ δοκαημί!΄, ημκίδμκηαξ ηεκ 

αλία ηεξ θηιίαξ θαη ηεξ μμαδηθυηεηαξ. 

 Ηάζε μένα, έκα παηδί ακαιαμβάκεη κα 

επηιέλεη ημκ θαιφηενυ ημο θίιμ ηεξ 

πνμεγμφμεκεξ μέναξ θαη κα αηηημιμγήζεη ηεκ 

απάκηεζή ημο. 

 αηνεηάμε ημοξ θίιμοξ μαξ με λεπςνηζηυ 

ηνυπμ θάζε μένα, γ.π., με πεηναρία, με ημ 

πάδη, με ημ ζχμα, με ηα μένε ημο ζχμαημξ 

μαξ.. 

 Οημκ Ηφθιμ μηιάεη μυκμ ημ παηδί πμο 

θναηάεη ημ Ημπφιη. Ιαζαίκμοκ κα αθμφκ θαη 

κα ζέβμκηαη αοηυκ πμο μηιάεη θάζε θμνά.. 

 Πα παηδηά θάζμκηαη ζημκ Ηφθιμ δίπια- 

δίπια ακάιμγα με ημ πνχμα/ είδμξ ηςκ 

νμφπςκ ημοξ, γ.π., ε μμάδα ηςκ jeans.. 

 Ηαζυμαζηε δίπια υπη μυκμ ζ‟ εθείκμοξ πμο 

έπμομε θίιμοξ απυ παιηά θαη αθήκμομε κα 

θαζίζεη δίπια μαξ υπμημ παηδί ζέιεη. 

 Θέμε „Ηαιεμένα‟ ζε δηάθμνεξ γιχζζεξ πμο 

έπμομε μάζεη ζημκ δηπιακυ μαξ μκμμαζηηθά. 

 Πα παηδηά επηβναβεφμοκ θαη πεηνμθνμημφκ 

ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ υηακ πανμοζηάδμοκ 

ημ μεηεςνμιμγηθυ δειηίμ θαζεμενηκά ή 

δείπκμοκ ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ 

δςγναθηέξ ή άιιεξ ενγαζίεξ / θαηαζθεοέξ. 

 Ιεηά ηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ θάζε 

παηδί πενηγνάθεη ηη έθακε, με πμημοξ 

έπαηλε, πμηα παηπκίδηα μμηνάζηεθε.. Ε/μ 

κεπηαγςγυξ θάκεη ζεηηθά ζπυιηα θαη 

εκηζπφεη ηε θηιία μεηαλφ ηςκ παηδηχκ. 

 Γπαηκμφκηαη θαη εηζπνάηημοκ ζεηηθά ζπυιηα 

μη πανέεξ πμο πνμζπάζεζακ, έπαηλακ θαη 

μμηνάζηεθακ ημ παηπκίδη ημοξ. 

 ηακ θαζυμαζηε, λεθηκάεη ε κεπηαγςγυξ 

έκα θηιί θαη αοηυ ηαληδεφεη απυ παηδί ζε 

παηδί θαη ζημ ηέιμξ επηζηνέθεη ζε αοηή, έκα 
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ηενάζηημ θηιί. 

 Πναγμοδάμε με παιαμάθηα ημ υκμμα θάζε 

παηδημφ θαη ημ ηναγμφδη – Ηαιεμένα, ηη 

θάκεηξ; (Γ. Νάνημξ). 

 Μη βμεζμί πανμοζηάδμοκ ζηεκ ηάλε ηεκ 

ηαοηυηεηα ηεξ εμέναξ. Οοδήηεζε γηα ημκ 

θαιυ θαη άζπεμμ ηνυπμ κα δεηήζεηξ θάηη ή 

κα ιφζεηξ μηα δηαθμνά θαη πμηα ζομπενηθμνά 

είκαη εκμπιεηηθή. 

 Πα παηδηά ακαθένμοκ θαιέξ ζομπενηθμνέξ 

ημοξ ζημ ζπίηη με γμκείξ, αδένθηα, 

παππμφδεξ. 

 Οηε ζοδήηεζε πμο θάκμομε θάζε πνςί ζηεκ 

„πανεμφια‟ γηα ημ πχξ πενάζαμε ηεκ 

πνμεγμφμεκε μένα, θάζε παηδί μπμνεί, ακ 

ζέιεη, κα θάκεη μηα ενχηεζε ζε θάπμημ άιιμ 

παηδί-θίιμ ημο (γ.π. ηη παηπκίδηα έπαηλε ζημ 
ζπίηη ημο, ηη έθαγε ημ μεζεμένη, ακ πήγε ζηεκ 

παηδηθή πανά θ.ά..) 

 Οθεπαδυμαζηε με ημ πάπιςμα απυ νυμβμοξ 

με ηηξ θαιέξ πνάλεηξ ηςκ παηδηχκ. 

 Πα δεογάνηα ηςκ παηδηχκ πμο θιενχκμκηαη 

είηε απυ ημ „θμοηί αγάπεξ θαη θηιίαξ‟ είηε 

δηαιέγμκηαξ θμμμάηηα παδι (θαη βιέπμοκ με 

πμημκ ζα ηαηνηάλμοκ), ηα μπμία ζα 

ζοκενγαζημφκ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ 

εμέναξ, πανμοζηάδμοκ μ έκαξ ημκ άιιμκ, 

ιέγμκηαξ ηα πνμηενήμαηα θαη ηα 

ειαηηχμαηα ημο άιιμο. Ε μμάδα ζομθςκεί ή 

δηαθςκεί.  

 Νανμοζίαζε αγαπεμέκςκ πναγμάηςκ πμο 

έπμοκ ζημ ζπίηη απυ ηα παηδηά θαη 

αθμιμφζςξ ενςηήζεηξ θαη ζοδήηεζε απυ 

μμάδα. 

 Ηαζηένςζε ηεξ θαηαγναθήξ ημο 

πνμγνάμμαημξ ηεξ εμέναξ, θαηυπηκ 

ζομθςκίαξ ή θαη ρεθμθμνίαξ. 

 Οε δναζηενηυηεηεξ γιςζζηθχκ ή 

μαζεμαηηθχκ αζθήζεςκ (ππ ακάγκςζε ή 

ηαληκυμεζε), νςηάμε ημ παηδί εάκ 

πνεηάδεηαη βμεζυ, θαη ε επηιμγή ημο 
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παηδημφ-βμεζμφ θνμκηίδμομε κα ελοπενεηεί 

ηεκ εκίζποζε ηςκ δελημηήηςκ θηιίαξ, ή 

μνίδμομε μηθνή μμάδα πμο ζα μιμθιενχζεη 

ηεκ δναζηενηυηεηα. 

 Ναίδμομε ημ παηπκίδη „Δίπια μμο ζέις κα 
θαζίζεη..‟ 

 Ναίδμομε ημ παηπκίδη „Μ θφθιμξ πμο 

μεγαιχκεη.‟ Πμ παηπκίδη λεθηκάεη απυ δφμ 

παηδηά πμο πμνεφμοκ δεογανςηά. Οημ 

ζηαμάηεμα ηεξ μμοζηθήξ, θαιμφκ έκα παηδί 

αθυμε κα μπεη ζημκ θφθιμ θη ελεγμφκ ημ 

ιυγμ πμο ημκ επέιελακ, απμδίδμκηάξ ημο 

έκα ζεηηθυ παναθηενηζμυ π.π. θαιχ ηεκ 

Ιανία γηαηί είκαη οπμμμκεηηθή… 

 Οοδεηάμε με υια ηα παηδηά ηα πνμβιήμαηα 

πμο πνμθφπημοκ. 

 Ηάζε κήπημ μπμνεί κα πεη ιίγα ιυγηα γηα 

έκακ θίιμ ημο θαη ηα οπυιμηπα κα 

μακηέρμοκ γηα πμημ παηδί πνυθεηηαη. 

 Πα παηδηά ζπεμαηίδμοκ έκα θφθιμ ζηε 

μμθέηα θαη παίδμομε ημ παηπκίδη „Ιε ημοξ 
θίιμοξ μμο, μμο ανέζεη κα..‟. πμημ παηδί 

πηάκεη ηεκ μπάια ζηα πένηα ημο, ζα πνέπεη 

κα ιέεη ηη ημο ανέζεη κα θάκεη με ημοξ 

θίιμοξ ημο θαη κα εθθνάδεη ζοκαηζζήμαηα 

υπςξ „μμο ανέζεη κα παίδς μπάια θαη κα 

αγθαιηαδυμαζηε υιμη μαδί υηακ βάδμομε γθμι ζακ 

μμάδα‟. Οηε ζοκέπεηα, δίκμομε έκα πάδη ζημκ 

δηπιακυ μαξ θαη δεηάμε κα ηαληδέρεη ημ 

πάδη αοηυ θα ζηα οπυιμηπα παηδηά, κα 

ηαληδέρεη έκα θηιί, έκα θηιηθυ πηφπεμα ζημ 

πυδη, μηα „γιοθηά‟ ιέλε. Ιπμνμφκ ηα παηδηά 

κα αιιάδμοκ ζέζεηξ χζηε κα έπμοκ επαθή 

με υιμοξ ημοξ θίιμοξ ημοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Γκζαννφκμομε ηα παηδηά κα εκαιιάζζμκηαη 

ζηηξ γςκηέξ δναζηενημηήηςκ θαη με αοηυ 

ημκ ηνυπμ κα παίδμοκ με δηαθμνεηηθά παηδηά 

θαζχξ ζα μμηνάδμκηαη  δηάθμνμοξ νυιμοξ.. 

 Πα παηδηά εκζαννφκμκηαη κα παίδμοκ ζοπκά 
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Γιεύζενεξ δναζηενηόηεηεξ 

ειεφζενμ ζεαηνηθυ παηπκίδη. 

 Πα παηδηά γνάθμοκ γνάμμα  ή δςγναθίδμοκ 

θάηη γηα ημοξ θίιμοξ ημοξ θαη ημ ζηέικμοκ 

ζημ «Έπεηξ μήκομα». 

 Νανμηνφκμομε ηα παηδηά ςξ μμάδα κα 

δεμημονγμφκ θάηη θμηκυ π.π. έκα ζπίηη απυ 

ημοβιάθηα, έκα θάζηνμ, μηα θάνμα με δχα 

θαη ζηε ζοκέπεηα παίδμοκ με/ζε  αοηυ. 

Νανέπμομε επηβνάβεοζε με ημ κα 

θςημγναθίζμομε ηηξ δεμημονγίεξ ημοξ θαηά 

ηεκ δηάνθεηα θαη ζημ ηέιμξ/ ή βγάδμομε 

θςημγναθία αοηή ηεκ μμάδα πμο 

ζοκενγάζηεθε υμμνθα ηεκ μπμία 

πανμοζηάδμομε θαη ζηα οπυιμηπα παηδηά. 

 Αθήκμομε ηα παηδηά ζηεκ γςκηά γ.π. ημο 

ηαηνείμο, χζηε κα μμηναζημφκ δηάθμνμοξ 

νυιμοξ, υπςξ γηαηνυξ, αζζεκήξ, κμζμθυμα 

θαη κα παίλμοκ ζε μηθνέξ μμάδεξ. 

 Οηηξ ΄γςκηέξ΄ ηα παηδηά παίδμοκ ζε μμάδεξ 

3-4 αηυμςκ θαη μμηνάδμκηαη ηα παηπκίδηα 

ημοξ. 

 Ηαζηένςζε ηεξ θιερφδναξ –πμο μυκα ημοξ 

πεηνίδμκηαη- γηα ηεκ πενίπηςζε πμο 

δηεθδηθμφκ θάηη πάκς απυ δφμ. 

 Ηαηαζθεοή πυζηεν γηα ημ θίιμ πμο έπεη 

γεκέζιηα με ειεφζενε δηαθυζμεζε θαη 

θαηαγναθή ηςκ πνμζςπηθχκ εοπχκ ημο 

θαζεκυξ. 

 Πα οιηθά πμο πνεζημμπμημφμε (μανθαδυνμη, 

πανηηά, πιαζηειίκεξ, ραιίδηα, θυιιεξ θιπ.) 

είκαη θμηκά, δίκμκηαξ εοθαηνίεξ κα 

μμηναδυμαζηε. 

 Ηαζεμενηκά, έκα παηδί ακαιαμβάκεη κα 

πενκάεη απ‟ υιεξ ηηξ ΄γςκηέξ΄ ηεξ ηάλεξ 

θαη κα παίδεη με υια ηα παηδηά με ημκ 

θαιφηενμ ηνυπμ θαη κα ηα βμεζάεη. 

 Γκζαννφκμκηαη ηα μμκαπηθά παηδηά αιιά θαη 

ηα πνμκήπηα κα μπμοκ ζε μμάδεξ θαη κα 

αιιειεπηδνάζμοκ με άιια παηδηά. 

 Γκζαννφκμκηαη παηπκίδηα νυιςκ ζημ 

Ημοθιυζπηημ, ζημ Ημοθιμζέαηνμ, ζηεκ 
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γςκηά ηεξ μεηαμθίεζεξ,.. θαη ζοκενγαζίαξ 

ζημ Μηθμδμμηθυ οιηθυ θαη ημ Ιαγαδάθη. 

 Νανμηνφκμομε ηα παηδηά κα αιιάδμοκ άημμα 

ζοκενγαζίαξ κα ζοκμμηιμφκ μαδί ημοξ θαη κα 

αιιειεπηδνμφκ. 

 Πα παηδηά δηαιέγμοκ ηηξ γςκηέξ πμο ζέιμοκ 

κα παίλμοκ. Οηε πενίπηςζε πμο 

παναηενήζμομε υηη ζε μηα ζογθεθνημέκε 

γςκηά κα παίδμοκ ζογθεθνημέκα παηδηά, 

πνμηείκμομε ημ «ζαθμοιάθη ηεξ θηιίαξ». 

Οημ ζαθμοιάθη οπάνπμοκ ηα μκυμαηα υιςκ 

ηςκ παηδηχκ. Ιέζα απυ αοηυ πνμηνέπμομε 

ηα παηδηά κα επηιέλμοκ έκακ άιιμ θίιμ ημοξ 

,ηοπαία, γηα κα παίλμοκ μαδί ημο. 

 ηακ πνμθφπηεη θάπμημ πνυβιεμα: 1) Πμ 

ζοδεηάμε θη έπεηηα αγθαιηαδυμαζηε θαη 

γηκυμαζηε πάιη θίιμη, 2) „Απειεοζενχκμομε 

ημ ζομυ μαξ‟. Ναίνκμομε απυ έκα μπαιυκη, 

θοζάμε με δφκαμε θοιαθίδμκηαξ μέζα υιμ 

ημ ζομυ μαξ. Ιυιηξ θμοζθχζεη ημ μπαιυκη 

μαξ, ημ θναηάμε απυ ηεκ άθνε θαη ιέμε: 
Θομέ μμο ζε πηάκς, ζε βιέπς ζε πάκς. Οε 

αθήκς κα παζείξ θη άιιμ κα μεκ λακανζείξ. Ιε 

αοηά ηα ιυγηα ειεοζενχκμομε ημ μπαιυκη 

θαη ημ βιέπμομε κα αδεηάδεη θαη κα πέθηεη 

θάης. 

 

 

 

 

 

Ονγακωμέκεξ 

δναζηενηόηεηεξ 

 Πα παηδηά ζοκενγάδμκηαη ζε μηθνέξ μμάδεξ 

δνάζεξ γηα ηεκ ηαθημπμίεζε ηεξ ηάλεξ αιιά 

θαη βμεζμφκ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ με ημ κα 

μμηνάζμοκ πανηηά, ραιίδηα, θυιιεξ, 

μανθαδυνμοξ πνμθεημέκμο κα θάκμοκ ηηξ 

ενγαζίεξ ημοξ. Ιε ηεκ ζεηνά ημοξ μη 

κεπηαγςγμί πανμηνφκμοκ ζοκεπχξ ηηξ 

απμδεθηέξ ζομπενηθμνέξ θαη ηεκ 

ζοκενγαηηθυηεηα, εκζαννφκμοκ ηεκ 

αιιειεπίδναζε θαη ηεκ πνμχζεζε ηςκ 

μεηαλφ ημοξ ζπέζεςκ ηςκ παηδηχκ. 

 Μη εοθαηνίεξ πμηθίιιμοκ ακάιμγα με ημ 
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είδμξ ηεξ μνγακςμέκεξ δναζηενηυηεηαξ. 

Γ.π., ζηεκ χνα ηεξ Δακεηζηηθήξ 

βηβιημζήθεξ, έκα παηδί ζα μπμνμφζε κα 

πνμηείκεη ζημ άιιμ, κα πάνεη έκα παναμφζη 

πμο ημο άνεζε θαη κα ημ αηηημιμγήζεη ή κα 

ημο θένεη ημ βαιηηζάθη ημο γηα κα ημ βάιεη 

μέζα θαη κα ημ πάνεη ζπίηη ημο. 

 Γκίζποζε ηεξ αιιειμδηδαθηηθήξ μάζεζεξ 

(ηα κήπηα βμεζμφκ μέζα απυ ηεκ ζοκαιιαγή 

ηα πνμκήπηα) μέζς ηεξ μμαδμζοκενγαηηθήξ 

δηδαζθαιίαξ. 

 Πα παηδηά μαζαίκμοκ κα ζοκενγάδμκηαη ζε 

μμαδηθέξ θαηαζθεοέξ, μμοζηθμθηκεηηθά 

παηπκίδηα, δναμαημπμηήζεηξ.. 

 Οε πανηυκη ζε ζπήμα θανδηάξ δομ θίιμη 

αθήκμοκ ημ απμηφπςμα ηεξ παιάμεξ ημοξ 

θαη γνάθμοκ γηαηί είκαη θίιμη. 

 Οηα γεκέζιηα ημο θάζε παηδημφ, μη 

οπυιμηπμη ζομμαζεηέξ ημο, βνίζθμοκ ηηξ 

πνμηημήζεηξ ημο (δει. ηη ημο ανέζεη κα 

θάκεη) θαη υπμημ παηδί βνεη ηηξ 

πενηζζυηενεξ μνίδεηαη θαη ςξ μ Ηαιφηενυξ 

ημο Φίιμξ, μηα θαη ημκ λένεη θαιφηενα απ‟ 

υιμοξ. 

 Μνγακχκμομε ζθοηαιμδνμμίεξ. ςνίδμομε 

ηα παηδηά ζε μμάδεξ, δείπκμομε ηε δηαδνμμή 

θαη ελεγμφμε ημοξ θακυκεξ ημο παηπκηδημφ. 

Λεθηκά μ πνχημξ ηεξ θάζε μμάδαξ θαη γηα 

κα ζοκεπίζεη μ επυμεκμξ, πνμτπυζεζε είκαη 

κα επηζηνέρεη μ πνμεγμφμεκμξ πηοπχκηαξ 

ημ πένη ημο επυμεκμο. 

 Μμαδηθά παηπκίδηα, παηπκίδηα ζοκενγαζίαξ, 

παηπκίδηα ζε μμάδεξ. 

 Πναγμφδηα, γ.π., Γιάηε κα γίκμομε θίιμη, Ακ 
υια ηα παηδηά ηεξ γεξ.. 

 Ηαηαζθεοή πακυ απυ ηεκ μμάδα με ηε ιέλε 

«θαιεμένα». 

 Ηαηαγναθή μεκομάηςκ αγάπεξ θαη θηιίαξ ζε 

πανηηά με ζπήμα θανδμφιαξ θαη ακηαιιαγή 

ημοξ απυ ηα παηδηά. 

 Ηαηαζθεοή θανδηχκ με ζαπμοκμπειυ απυ 
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θάζε παηδί θαη ακηαιιαγή ημοξ. 

 Ηαηαζθεοή ημο δνάθμο ηεξ αγάπεξ με μηα 

θμηιηά θαη πυδη απυ θάζε παηδί. 

 „Ε αγαπεμέκε ζοκηνμθηά‟ (πάνηηκα παηδάθηα 

με εκςμέκα πένηα, θηηαγμέκα απυ ημ θάζε 

παηδί, γηα ηεκ πυνηα ηεξ ηάλεξ). 

 Ηάζε δεογάνη δςγναθίδεη ζε έκα θμηκυ 

πανηί. ηακ ε μμοζηθή, ζηαμαηά ηα πανηηά 

πενκμφκ ζηα δηπιακά δεογάνηα θη έηζη 

θοιηυμεκα δςγναθίδμομε υιμη ζε υια ηα 

πανηηά, μμηναδυμεκμη πηκέια θαη μπμγηέξ. 

 ςνίδμκηαη ζε δεφγε θαη θηηάπκμοκ 

θαπειάθηα με θμηκή απυθαζε γηα ηεκ 

δηαθυζμεζή ημοξ. 

 „Ε μνπήζηνα ηεξ αγάπεξ‟. 

Ιμοζηθμπμνεοηηθυ. Νενκάμε ηα υνγακα απυ 

ημκ έκα ζημκ άιιμ πμνεφμκηαξ. Οε θφθιμ με 

ηα υνγακα, θάζε παηδί ιέεη: Ιε ιέκε Ιανία 

θαη ε μμάδα με ηα υνγακα απακηά Ηαη ηεκ 
Ιανία ηεκ αγαπάμε! 

 Μ ηοθιυξ θαη μ μδεγυξ ημο. Ναηπκίδη ακά 

δεφγε. Ιε απαιή μμοζηθή οπυθνμοζε, ηα 

δεογάνηα θηκμφκηαη ζημ πχνμ. Μ ηοθιυξ με 

δεμέκα μάηηα θαη μ μδεγυξ ημο πμο 

ακαιαμβάκεη κα ημο εμπκεφζεη αζθάιεηα θαη 

ζηγμονηά, κα ημκ θνμκηίζεη. Μ μδεγυξ μπμνεί 

κα είκαη θαη εθπαηδεομέκμξ ζθφιμξ. 
 Δομ δομ ηα θαγθμονυ πεδάκε μέζα ζηα 

ζηεθάκηα μαδεφμκηαξ υ,ηη βνίζθεηαη μέζα ζε 

αοηά μέπνη ημ ηέιμξ ηεξ δηαδνμμήξ. 
 Μμαδηθυ παδι γηα ημοξ θακυκεξ 

ζομπενηθμνάξ «Ηάκε ημ ζςζηυ». 

Δναμαημπμίεζε θαηά δεογάνηα ηςκ 2 

θμμμαηηχκ ημο παδι πμο πανηζηάκμοκ ημ 

θαιυ θαη ημ θαθυ. 
 Ε θαιή γηαγηά δεηά απυ ηα παηδηά κα ηε 

βμεζήζμοκ ζηα ρχκηα. Πμοξ δίκεη ηεκ θάνηα 

με ημ υκμμα ημο πνμσυκημξ θαη ημ παηδί πάεη 

ζημ μαγαδάθη θαη με ακηηζημίπηζε θένκεη ημ 

πνμσυκ. 
 Ναηπκίδη ημο θνομμέκμο ζεζαονμφ, με 
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πανηάθηα-ιέλεηξ πμο μδεγμφκ βήμα βήμα 

ζημκ ζεζαονυ, θάηη πμο ελανηάηαη απυ ημο 

θαζεκυξ ηεκ επηηοπία. Μ ζεζαονυξ 

μμηνάδεηαη. 
 Γλάζθεζε πνμθεημέκμο κα πάμε Αοζηναιία 

θαη κα ειεοζενχζμομε ηε μαμά Ημάια απυ 

ημκ Δςμιμγηθυ θήπμ. Ακαννίπεζε με ζπμηκί, 

πέναζμα θάης απυ ζάμκμοξ, πνμζεθηηθυ 

πέναζμα απυ ημ ζοκαγενμυ, δεκ λοπκχ ημ 

θφιαθα. 
 Φηηάπκμομε μία ζοκηαγή με ηα βαζηθά 

ζοζηαηηθά ηεξ θηιίαξ (ζεβαζμυξ, αγάπε, 

επηθμηκςκία, θαηακυεζε, θ.ιπ.), ράπκμομε 

κα βνμφμε πχξ γνάθεηαη ε ιέλε θίιμξ/ε ζε 

άιιεξ γιχζζεξ, αθηενχκμομε ηναγμφδηα πμο 

υηακ ηα αθμφμε μαξ θένκμοκ ζημ μοαιυ ηεκ 

εηθυκα εκυξ θίιμο μαξ θαη αηηημιμγμφμε ηηξ 

επηιμγέξ μαξ… 
 Ηάκμοκ ζεηηθά ζπυιηα είηε με ιεθηηθυ ηνυπμ 

Έθακεξ θαιή δμοιεηά!, είηε με ζςμαηηθή 

επαθή, π.π. αγθαιηά.  
 „Ιαγεηνεφς γηα ημοξ θίιμοξ μμο‟. Ηάζε 

εβδμμάδα έκα κήπημ εθηειεί μηα απιή 

ζοκηαγή θαη θαιεί ημοξ θίιμοξ ημο κα ηε 

δμθημάζμοκ. ια ηα παηδηά ηεξ ηάλεξ 

ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία πνμζθένμκηαξ 

ηε βμήζεηά ημοξ. 

 Μμαδηθέξ ενγαζίεξ υπμο ηα παηδηά βμεζμφκ 

ημ έκα ημ άιιμ, κα μμηνάδμκηαη γηα π.π. ηα 

οιηθά πμο πνεηάδμκηαη, κα πενημέκμοκ ηεκ 

ζεηνά ημοξ, κα πνμηείκμοκ ηδέεξ θαη ιφζεηξ. 

 Φηηάπκμομε ημ „Δέκηνμ ηεξ Φηιίαξ‟. ζε θάζε 

θφιιμ γνάθμομε θάηη θηιηθυ πμο έθακε 

θάπμημ παηδί θαη ημ θμιιάμε ζημ δέκηνμ. 

 Δεμημονγμφμε ημ „Άιμπμομ ηεξ Φηιίαξ‟. 

 Ηαηαζθεοάδμομε έκα δχνμ θαη ημ πανίδμομε 

ζημ θίιμ μαξ. 

 Φηηάπκμομε ημ „Ημοηί ημο ζεζαονμφ ημο 
δηάζεμμο πνμζχπμο ηεξ ηάλεξ μαξ‟. 
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Αοιή 

 O “Ηαιυξ Φίιμξ” γίκεηαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ 

μμαιή μεηάβαζε ηςκ παηδηχκ ζηεκ αοιή θαη 

οπεκζομίδεη ημοξ θακυκεξ ηεξ αοιήξ ζημοξ 

ζομμαζεηέξ ημο χζηε κα παίδμοκ με 

αζθάιεηα. 

 Ε/μ κεπηαγςγυξ πνμςζεί  κα ζομμεηέπμοκ 

υιμη μαδί ζε μμαδηθά – ζοκενγαηηθά  

παηπκίδηα, πνμζπαζχκηαξ κα αθμιμοζμφκηαη 

ζςζηά μη θακυκεξ ημο παηπκηδημφ 

πεηνμθνμηχκηαξ ζημ ηέιμξ υιμη μαδί θαη 

ημοξ κηθεηέξ θαη ημοξ παμέκμοξ. 

 Ναίδμομε παηπκίδηα πμο απαηημφκ 

ζοκενγαζία υπςξ „δηειθοζηίκδα‟, „πιάηε με 

πιάηε‟, ζθοηαιμδνμμίεξ, εηνήκε-πυιεμμ, 

κενυ-θςηηά, ημ πενπάηεμα ηεξ ανάπκεξ. 

 Οε δοάδεξ ηα παηδηά μεηαθένμοκ ηηξ μπάιεξ 

με ηεκ πιάηε πςνίξ κα ζομμεηέπμοκ ηα 

πένηα ημοξ, θάπμηεξ άιιεξ μμαδμφιεξ 

παηδηχκ ακαιαμβάκμοκ κα πμηίζμοκ ηα θοηά 

ημο ζπμιείμο πμο έπμομε θοηέρεη. 

 Πα παηδηά βγαίκμοκ ζηεκ αοιή με ηνεκάθη 

ηναγμοδχκηαξ έκα ηναγμφδη γηα ηεκ θηιία. 

 Ναίδμομε παναδμζηαθά παηπκίδηα, π.π., Ε 

μηθνή Γιέκε, Ηνοθηυ θ.ιπ. 

 Ναίδμομε με ημ «Φίιμ ηεξ εμέναξ» θαζχξ 

θαη με άιια δεογάνηα θίιςκ. 

 Μμαδηθέξ θαηαζθεοέξ με ηεκ άμμμ ζηεκ 

αμμμδυπμ. 

 «Οπηηάθη» ηεξ μμάδαξ θάης απυ ηα δέκηνα. 

 Αοημζπέδηα θμφκηα γηα υιμοξ. 

 Ιμηναδυμαζηε ηα θνμφηα ηεξ μακηανηκηάξ. 

 Ηαζανηζμυξ ηεξ αοιήξ απυ ηεκ μμάδα. 

 ιε ε μμάδα ιέεη, πνηκ βγεη ζηεκ αοιή, 

θάπμημ ιάπκηζμα – πμηεμαηάθη γηα ηεκ θηιία, 

πμο κα ημ έπεη δεμημονγήζεη ε ίδηα ε μμάδα, 

γ.π., «θίιμη, θίιμη θμιιεημί, παίδμομε υιμη ζηεκ 
αοιή, πανεμφια δοκαηή!»  

 Πα παηδηά δεηάκε ζογγκχμε θαη 

εκζαννφκμομε αοηή ηεκ ζομπενηθμνά ημοξ 

(π.π. Θοπάμαη πμο ζε πηφπεζα).. 
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 Φηηάπκμομε ημ ηνέκμ ηεξ θηιίαξ γηα κα 

βγμφμε ζηεκ αοιή. Έκα παηδί με ζοκμδεία 

μμοζηθήξ θηκείηαη γφνς απυ ηα άιια παηδηά. 

Οημ ζηαμάηεμα ηεξ μμοζηθήξ, πιεζηάδεη 

θάπμημκ θαη ημο ιέεη: Έια θίιε μαδί μμο ζημ 

ηνέκμ, ζε ημπίμ μαγηθυ κα βνεζμφμε, κα πανχ, κα 

πανείξ, κα πανμφμε! Πμ άιιμ παηδί νςηάεη: Νμφ 

είπεξ πςξ ζα με παξ; - Θα πάμε ζηεξ θηιίαξ ηε 

πχνα, μα πνέπεη κα μμο θένεηξ δχνα. Πμ παηδί 

ιέεη ημ δχνμ π.π., αγάπε, εογέκεηα, 

ζομπάζεηα, βμήζεηα… θ.ιπ. θαη επηβηβάδεηαη 

ζημ ηνέκμ.. 

 „Αγγίδς ημ θίιμ μμο‟. ηοπάμε ημ 

ηαμπμονίκμ θαη ηα κήπηα ηνέπμοκ ζημ πχνμ 

ζφμθςκα με ημ νοζμυ. Ηάζε θμνά πμο 

ζηαμαηά ημ ηαμπμονίκμ εθηειμφκ ηηξ 

εκημιέξ ηεξ κεπηαγςγμφ (αγγίδς ημ πένη 

ημο θίιμο μμο, αγγίδς ημ θεθάιη ημο θίιμο 

μμο, αγγίδς ημ πυδη ημο θίιμο μμο, αγγίδς 

ηε μφηε, ημ αοηί ημο θίιμο μμο θ.α.) 

 „Ηαζμδήγεζέ με, θίιε‟. ςνίδμομε ηα παηδηά 

ζε δεογάνηα. Φηηάπκμομε μηα δηαδνμμή με 

θχκμοξ, ημοβιάθηα θαη ζηεθάκηα. Μ έκαξ 

απυ ημ δεογάνη έπεη θιεηζηά μάηηα με έκα 

μακηήιη θη μ άιιμξ ημκ θαζμδεγεί με ηηξ 

θαηάιιειεξ εκημιέξ, χζηε κα πενάζεη απυ 

ηα εμπυδηα πςνίξ κα ηα αθμομπήζεη. 

  

 

 

Δεθαηηακό 

 Μνγακχκμομε 4μειείξ μμάδεξ ενγαζίαξ γηα 

θάζε μένα ηεξ εβδμμάδαξ, οπεφζοκεξ γηα 

ηεκ ηαθημπμίεζε θαη θαζανηυηεηα μεηά ημ 

θαγεηυ. 

 Πεκ χνα ημο πιοζίμαημξ ηςκ πενηχκ (πνηκ 

ημ θαγεηυ) θάπμημ παηδί (ίζςξ μεηά απυ 

θιήνςζε) μπμνεί κα γίκεη βμεζυξ θαη κα 

βάδεη ζηα πένηα ηςκ οπυιμηπςκ παηδηχκ 

ογνυ ζαπμφκη θαη κα επηβιέπεη ακ ηα 

πιέκμοκ θαιά. 

 Δίκμομε ανθεηυ πνυκμ ζηα παηδηά κα 
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ζοκμμηιμφκ μεηαλφ ημοξ, χζηε κα εκηζποζεί 

ε θηιία μεηαλφ ημοξ. 

 Ηαζυμαζηε ζημ ίδημ ηναπέδη με ημ «θίιμ ηεξ 

εμέναξ», πενημέκμομε κα θάεη, αθήκμομε 

θαη θένκμομε μαδί ηηξ ηζάκηεξ μαξ. 

 Έκα παηδί ακαιαμβάκεη κα μμηνάζεη ζηα 

οπυιμηπα παηδηά ηηξ ηζάκηεξ ημοξ ιέγμκηαξ 

«Μνίζηε» θαη «Γοπανηζηχ» γηα κα 

εημημαζημφκ γηα ημ δεθαηηακυ ημοξ. 

 Πα παηδηά θάζμκηαη ζηα ηναπέδηα ακάιμγα 

με ημ θαγεηυ ημοξ. 

 Πμ έκα με ημ άιιμ παηδί βμεζά, π.π., ζημ 

λεθιμφδηζμα ηεξ μπακάκαξ, ζημ άκμηγμα ημο 

ηάπεν (ακ αοηυ δοζθμιεφεηαη)… 

 Πα παηδηά πανμοζηάδμοκ αημμηθά ημ 

θμιαηζηυ ημοξ θαη επηβναβεφμοκ με 

πεηνμθνυηεμα ημκ θίιμ ημοξ πμο έθενε 

„ογηεηκυ‟ πνςηκυ. 

 Ηαηά ηεκ χνα ημο δεθαηηακμφ δφμ κήπηα -

δηαθμνεηηθά θάζε μένα- ζοκενγάδμκηαη θαη 

μμηνάδμοκ δίζθμοξ ζηα οπυιμηπα παηδηά. 

Ηάης απυ ημοξ δίζθμοξ οπάνπμοκ 

θμιιεμέκεξ θανηέιεξ με ηα μκυμαηα ηςκ 

παηδηχκ. Ιπμνμφμε, επίζεξ, θαηά ημοξ 

ηνεηξ πνχημοξ μήκεξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ 

κα θμιιήζμομε θανηέιεξ με ηα μκυμαηα ηςκ 

παηδηχκ ζηα ηναπέδηα πμο ηνχκε θαη 

ενγάδμκηαη. Πα παηδηά θάζμκηαη πάκηα εθεί 

πμο βνίζθεηαη ε θανηέια με ημ υκμμά ημοξ. 

Ακά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα ηα μκυμαηα 

αιιάδμοκ ζηα ηναπέδηα χζηε κα έπμοκ υια 

ηα κήπηα ηεκ εοθαηνία κα γκςνηζημφκ μεηαλφ 

ημοξ, κα ζοκενγαζημφκ θαη κα γίκμοκ θίιμη 

θαη με άιια παηδηά./ Ιπμνεί κα γίκεη 

ανίζμεζε ηναπεδηχκ θαη ηα παηδηά κα 

επηιέλμοκ ζηεκ ηφπε πανηάθηα πμο 

ακηηζημηπμφκ ζημοξ ανηζμμφξ ηςκ 

ηναπεδηχκ. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ 

δεμημονγμφκηαη „κέεξ πανέεξ‟. 

 Πα παηδηά εφθμια, μεηά απυ δηθή μαξ 

πνμηνμπή, μμηνάδμκηαη ημ θαγεηυ ημοξ με 
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άιιμ παηδί πμο λέπαζε κα θένεη θαγεηυ ή 

πμο ημο έπεζε θάης, ή εφθμια μμηνάδμκηαη 

ηεκ πεηζέηα ημοξ 

 Νηθ-κηθ ζημκ θήπμ ημο δεμμηηθμφ ζπμιείμο, 

ηεξ εθθιεζίαξ, ηεξ παηδηθήξ πανάξ, ημο 

μμκαζηενημφ, ηςκ πενηβμιηχκ ηεξ γεηημκηάξ 

θαη ηεξ αοιήξ μαξ. 

 

 

Φαγεηό 

 Έκα δεογάνη παηδηχκ γίκεηαη βμεζυξ θαη 

θνμκηίδεη γηα ηε ζςζηή ογηεηκή ηςκ 

οπυιμηπςκ κεπίςκ ζημ μπάκημ, ημ 

ζομμάδεμα ημο θαγεημφ θαη ηεκ 

θαζανηυηεηα ηςκ ηναπεδηχκ. 

 ςνίδμομε ζε μμάδεξ ηα παηδηά ακάιμγα με 

ημ θαγεηυ πμο έπμοκ. Γηα πανάδεηγμα, 

μμάδα δομανηθχκ, υζπνηςκ, θνέαημξ… 

 Έκα παηδί ακαιαμβάκεη κα μμηνάζεη 

μςνμμάκηεια ζε υιμοξ πνηκ ημ θαγεηυ. 

 Ναηπκίδη νυιςκ μάγεηναξ-ζενβηηυνμξ-

εζηηάημναξ. 

 Δεηάμε απυ ηα παηδηά κα ιεηημονγήζμοκ 

μμαδηθά ζημ ζηνχζημμ ηςκ ηναπεδηχκ 

/ηίκαγμα ηςκ ηναπεδμμάκηειςκ θαη 

βμεζμφκ ζομμαζεηέξ ημοξ πμο ηοπυκ 

ζοκακημφκ δοζθμιίεξ. 

 Οε δεφγε ηα παηδηά μμηνάδμοκ ζε υιμοξ 

κενυ ή θάηη πμο θάπμημξ έθενε απυ ημ ζπίηη 

κα πνμζθένεη ζε υιμοξ. 

 Δεμημονγμφκηαη μμάδεξ ενγαζίαξ- 

θαζανηυηεηαξ. Ννμβιεμαηίδμομε ηα παηδηά 

ζέημκηαξ ημ ενχηεμα Ακ θάπμημξ απυ εμάξ 
δεκ είπε θαγεηυ ηη ζα μπμνμφζαμε κα θάκμομε 
μη οπυιμηπμη ςξ θαιμί θίιμη; 

 Μη «θαιμί ηνυπμη» πμο εηζάγμομε απυ 

κςνίξ, θη έκα πνςηυθμιιμ ημο «εοπανηζηχ 

– παναθαιχ – ζέιεηξ θάηη άιιμ;» ακάμεζα 

ζηα παηδηά πμο ζενβίνμκηαη θαη αοηά πμο 

ακαιαμβάκμοκ ημκ νυιμ ημο «βμεζμφ-

μάγεηνα» εκηζπφεη ηδηαίηενα ηηξ ζεηηθέξ 

ζπέζεηξ. 
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 Πνχκε ακά δεφγε ζε ζηοι „δείπκμο‟ θαη ημ 

θαζέκα πνμζθένεη ζημ άιιμ θάπμημ έδεζμα 

πμο έπεη πνμεημημάζεη ε μαμά ημο γη‟ αοηυ 

ημκ ζθμπυ. Γπίζεξ, αοηυ μπμνεί κα 

εθανμμζηεί με υιε ηεκ μμάδα, δει. Ε μαμά 

εκυξ παηδημφ θάζε μένα ζα μαγεηνεφεη γηα 

υιμοξ θαη ημ παηδί ζε ζοκενγαζία με έκακ 

θίιμ ημο ζα ζενβίνεη ημ θαγεηυ.  

 

 

Παναμύζη 

 Πα παηδηά γηα κα δναμαημπμηήζμοκ έκα 

παναμφζη, πςνίδμκηαη ζε μμάδεξ, επηιέγμοκ 

νυιμοξ θαη ιφκμοκ πνμβιήμαηα πμο 

πνμθφπημοκ με ηε ζοκενγαζία. 

 Ιε ηεκ εκζάννοκζε ηεξ κεπηαγςγμφ, ηα 

κήπηα ζηεκ ανπή ηεξ πνμκηάξ, πςνίδμκηαη 

ζε μηθνέξ μμάδεξ. Μη μμάδεξ αοηέξ 

επηιέγμοκ θάζε βδμμάδα ηα παναμφζηα πμο 

ζα δηαβαζημφκ, εκχ μπμνμφκ κα δείπκμοκ 

ηηξ εηθυκεξ ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ θαη με 

ηε βμήζεηα ηεξ κεπηαγςγμφ κα ακαθένμοκ 

ιίγα πνάγμαηα γηα ημ πενηεπυμεκμ. 

 ηακ θάπμημ παηδί δεκ θαηακμεί ημ 

παναμφζη έκαξ θίιμξ ημο ακαιαμβάκεη κα ημ 

αθεγεζεί. 

 Λεθοιιίδμομε μαδί έκα παναμφζη. 

 Πα παηδηά δηεγμφκηαη ζημοξ θίιμοξ ημοξ έκα 

παναμφζη. 

 Ιηα θμνά ηεκ εβδμμάδα έκα παηδί θένκεη ημ 

βηβιίμ πμο ημο ανέζεη απυ ημ ζπίηη ημο θαη 

ημ δηαβάδεη ζημοξ θίιμοξ ημο. 

 Πα παηδηά θαηά δεφγε δςγναθίδμοκ υ,ηη 

ημοξ άνεζε απυ ημ παναμφζη ή πςνίδμκηαη 

ζε μμάδεξ θαη δςγναθίδμοκ θάπμηεξ ζθεκέξ 

απυ ημ παναμφζη, βμεζχκηαξ ημ έκα ημ 

άιιμ. 

 Έκα παηδί ακαιαμβάκεη με έκα θίιμ ημο κα 

βνμοκ ζε έκα βηβιίμ πιενμθμνίεξ θαη κα ηηξ 

πανμοζηάζμοκ ζηεκ οπυιμηπε μμάδα. 

 Ακάγκςζε ημο παναμοζημφ «Μ Πμμ Πηνηηυμ 

θαη ε πμιηηεία πμο ήηακ πςνηζμέκε ζηα 
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δομ» ημο ν. Ιπμοιχηε. 

 Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ακάγκςζεξ εκυξ 

παναμοζημφ ηα παηδηά επηιέγμοκ με πμημκ 

θίιμ ημοξ ζα θαζίζμοκ. 

 Πμ παηδί πμο δηεγείηαη έκα παναμφζη , 

δέπεηαη ζεβαζμυ επηθνυηεζε, επηβνάβεοζε 

απυ ημοξ ζομμαζεηέξ ημο. 

 Οηεκ αίζμοζα ακ είκαη δοκαηυκ, πνμθαιμφμε 

παμειυ θςηηζμυ, βάδμομε παμειή μμοζηθή, 

χζηε ηα παηδηά κα είκαη ήνεμα θαη κα 

μπμνμφκ κα ζοδεημφκ. 

 Φηηάπκμομε ημ δνάθμ θαη ημκ πφνγμ, 

θμημυμαζηε μέζα ζημκ πφνγμ ημο δνάθμο με 

θακανάθηα με θενηά. Αθεγμφμαζηε ημ 

παναμφζη με ηα παμέκα παηδηά πμο θνυκηηζε 

μ δνάθμξ ηεξ αγάπεξ. 

 Δςγναθηθή πανμφμεκςκ θαη ιοπεμέκςκ 

πνμζχπςκ, επηθυιιεζε ημοξ ζε μπαιυκηα, 

πανμοζίαζε ημο ακηίζημηπμο πνμζχπμο 

ακάιμγα με ημ πχξ κηχζεη μ θάζε ήνςαξ 

ημο παναμοζημφ «Μ μαφνμξ θυηζοθαξ θαη μ 

άζπνμξ γιάνμξ». 

 Ημοθιμζεαηνηθή ακάγκςζε ηςκ βηβιίςκ 

Άιιμξ γηα ημ πιμίμ, Αγάπε ζα ζάιαζζα, 
Φιυνηακ θαη Ιάλ, ε ηζημνία εκυξ αιυγμο θαη 
εκυξ ηναθηέν. 

 Ημοθιμζεαηνηθή πανμοζίαζε ηςκ βηβιίςκ Ε 
πανμφμεκε αιοζίδα, πμο αθμνά ηεκ 

βημιμγηθή ηνμθηθή αιοζίδα θαη ηεκ 

αιιειελάνηεζε ηςκ υκηςκ, Γηα πμφ ημ‟ 
βαιεξ μνπίημ, πη υπη μεκ ηα παναηάξ. 

Οοδήηεζε εκυξ ζοπκμφ πνμβιήμαημξ ζηεκ 

ηάλε: δεκ αθμφμε απενίζθεπηα ημοξ θίιμοξ, 

αιιά μυκμη μαξ ζθεθηυμαζηε θαη 

απμθαζίδμομε. 

 Ηαηαζθεοή βηβιίμο: «Ε γε πεζαίκεη». 

 Πα παηδηά γνάθμοκ θαη δςγναθίδμοκ ημ 

παναμφζη Πμ πάνηο ηεξ αγάπεξ, πμο γίκεηαη 

βηβιίμ. 

 Μ Πνηγςκμρανμφιεξ γίκεηαη βηβιίμ απυ ηα 

παηδηά. 
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 Δναμαημπμίεζε με θμζημφμηα ηεξ ηζημνίαξ 

Νεκηάμμνθε θαη ημ Πέναξ. 

Υαιάνωζε 

 Πα παηδηά ζοκενγάδμκηαη ζημ πχξ ζα 

ηαπημπμηήζμοκ ηα θνεβάηηα ημοξ γηα κα 

λαπιχζμοκ υιμη άκεηα. ζα παηδηά δεκ 

θμημμφκηαη θάκμοκ εζοπία γηα κα 

λεθμοναζημφκ μη ζομμαζεηέξ ημοξ. 

 Ιέζα απυ μία ζαθμφια με ηα μκυμαηα ηςκ 

παηδηχκ, θάζε μαζεηήξ επηιέγεη έκα θίιμ 

ημο θαη ζηνχκμοκ μ έκαξ ημ θνεβάηη ημο 

άιιμο, εκχ μπμνμφκ θαη κα λαπιχζμοκ μαδί. 

Πεκ επυμεκε μένα, με ημκ ίδημ ηνυπμ, 

επηιέγμοκ έκακ άιιμ θίιμ. 

 Πα κήπηα βμεζμφκ ηα πνμ-κήπηα κα 

ζηνχζμοκ ή κα μαδέρμοκ ηα 

θιηκμζθεπάζμαηά ημοξ, κα βγάιμοκ ή κα 

θμνέζμοκ ηα παπμφηζηα ημοξ.. 

 Πα κήπηα λαπιχκμοκ ζηα δηπιακά 

θνεβαηάθηα με ημκ «θίιμ ηεξ εμέναξ». 

Ιμηνάδμκηαη ηεκ θμοβένηα ημοξ. 

 Βμεζάμε θάπμημκ πμο ίζςξ κηχζεη 

οπενέκηαζε κα παιανχζεη δηαβάδμκηαξ έκα 

παναμφζη θάπμημ ημ έκα παηδί ζημ άιιμ, 

θναηχκηαξ ημ πενάθη ημο, θάκμκηαξ εζοπία 

χζηε κα μεκ εκμπιμφκηαη μη οπυιμηπμη. 

 Έκα παηδάθη, λαπιχκεη ζηεκ θμηιίηζα ημο 

άιιμο. Αθμφκε μμοζηθή με θιεηζηά μάηηα. 

ηακ ζεθςζμφκ, μαξ ιέκε πχξ 

αηζζάκζεθακ, μήπςξ άθμοζακ ηίπμηα ζηεκ 

θμηιίηζα ημο θίιμο ημοξ. 

 ια ηα παηδηά πηάκμκηαη ζε θφθιμ, θιείκμοκ 

γηα ιίγμ ηα μάηηα ημοξ θαη ζηε ζοκέπεηα μ 

θαζέκαξ με ηεκ ζεηνά ημο ιέεη ηη ημο άνεζε, 

ηη ημο έθακε εκηφπςζε απυ ηηξ ζπμιηθέξ 

μαξ δναζηενηυηεηεξ. 

 Ννμζθένμομε μαζάδ ζημοξ θίιμοξ μαξ, 

ημοξ κακμονίδς ή ημοξ λοπκάμε με ηναγμφδη 

(Ξμδαιία, Ημημήζεθα…θ.ιπ.) 

 Πμ πνχημ παηδί πμο ζα λοπκήζεη, λοπκά θαη 

ημκ δηπιακυ ημο θ.μ.θ. 

 Βάδμοκ υια μαδί ηα παπμφηζηα ημοξ κα 
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θάκμοκ ηεκ παπμοηζμπχνα θαη ηεκ 

παπμοηζμπανεμφια. 

 <ΑΞΑΚΕ> Αθμφγμκηαξ αγαπεμέκα μαξ 

παιανςηηθά θμμμάηηα θαη με ηεκ βμήζεηα 

εκυξ θμοβανημφ απυ μαιιί δεμημονγμφμε 

απυ πένη ζε πένη έκακ ηζηυ ανάπκεξ. Αθμφ 

υια ηα παηδηά θναηήζμοκ με ημ πένη ημοξ ημ 

μαιιί, ανπίδμομε πάιη κα ημ ηοιίγμομε. 

<ΙΑΓΖΗΜ ΦΠΓΞΜ> Νάιη με παιανςηηθή 

 μμοζηθή θαη με ηε βμήζεηα εκυξ θηενμφ   

παγςκημφ αγγίδμομε ημ θάζε παηδί ζημ 

θεθάιη. 

<ΑΞΕΓΜΟ ΜΙΑΔΑΟ> Γίμαζηε ζημκ 

θφθιμ. Πμ παηδί πμο είκαη παιανυ θαη 

ήνεμμ, γίκεηαη ανπεγυξ μμάδαξ, θάζεηαη ζε 

ηημεηηθή ζέζε θαη με ηε ζεηνά ημο επηιέγεη 

ημκ επυμεκμ ανπεγυ. 

 Αθμφγμκηαξ παιανςηηθή μμοζηθή, παίνκεη 

αγθαιηά ημ θαζέκα ημκ/ηεκ θίιμ/ε ημο, 

θιείκμοκ ηα μάηηα θαη κηχζμοκ θαη 

πνμζθένμοκ ημ άγγηγμα ημοξ ημ έκα ζημ 

άιιμ. 

 Πναγμοδάμε ημ ηναγμφδη Ημημήζεθα επάκς 
ζηα ιμοιμφδηα θαη ημ θάζε παηδάθη αθμομπά 

ζημκ χμμ ημο θίιμο ημο. 

 Ηάκμομε έκα θφθιμ με ηα παηδηά θαη 

λαπιχκμομε θάης, έηζη χζηε κα 

ζπεμαηίζμομε με ηα ζχμαηά μαξ έκα θφθιμ, 

ζημ θέκηνμ ημο μπμίμο βιέπμοκ ηα πυδηα 

μαξ. Πα πυδηα μαξ είκαη θιεηζηά, ηα πένηα 

μαξ θμκηά ζημ ζχμα μαξ, με ηηξ παιάμεξ 

μαξ κα θμηημφκ πνμξ ηα πάκς. Γίμαζηε υιμη 

μαδί έκα ιμοιμοδάθη. Πμ θάζε έκα παηδάθη 

είκαη έκα πέηαιμ ημο ιμοιμοδημφ. Πχνα 

είκαη μένα θαη μ ήιημξ ιάμπεη, έηζη ημ 

ιμοιμοδάθη μαξ είκαη ακμηπηυ. Ναίνκμομε 

βαζηέξ εηζπκμέξ θαη εθπκμέξ. Πμ βνάδο ημ 

ιμοιμφδη μαξ θιείκεη θαη ηα πέηαια 

μαδεφμκηαη. Ηαζυμαζηε ιμηπυκ υιμη με 

μαδεμέκα πυδηα, ζθφβμομε μπνμζηά με 

ηεκηςμέκα πένηα θαη εκχκμομε ηα δάπηοιά 
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μαξ. 

 Οε θάζεηξ έκηαζεξ θαη πνμζηνηβχκ γηα κα 

παιανχζμοκ θαη κα ημκίζμομε ηεκ εκυηεηα 

ηεξ μμάδαξ ηναγμοδάμε ημκ „Ηνίθμ‟ (Γίκαη 
έκαξ θνίθμξ γενυξ δοκαηυξ, υπςξ μ θφθιμξ 
απυρε αοηυξ, πμο  μαξ εκχκεη ζε κέα δςή θαη 

έπεη ηεκ αγάπε πκμή.) Νηακυμαζηε υιμη μαδί 

απυ ηα πένηα θαη θηηάπκμομε θφθιμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηύθιμξ πνηκ ηεκ 
απμπώνεζε 

 Πα παηδηά εθθνάδμοκ ηα ζοκαηζζήμαηά ημοξ 

γηα ημ πχξ πέναζακ θαζ‟ υιε ηεκ δηάνθεηα 

ηεξ εμέναξ θαη ελεγμφκ γηαηί έπμοκ ηα 

ζογθεθνημέκα ζοκαηζζήμαηα. 

 νεζημμπμημφμε ηα „Ημοηηά ηςκ 

ζοκαηζζεμάηςκ‟ (ιφπε, πανά, ζομυξ..)ζηα 

μπμία θάζε παηδί βάδεη ηεκ θςημγναθία ημο 

ζημ ακηίζημηπμ θμοηί με ημ ζοκαίζζεμα πμο 

ημ εθθνάδεη θαη δηθαημιμγεί ηεκ επηιμγή 

ημο. 

 Ννηκ ηεκ απμπχνεζε ιέμε πςξ πενάζαμε 

ζήμενα θαη ηη ζα μπμνμφζαμε κα θάκμομε 

ηεκ επυμεκε μένα. Οεβαζμυξ ζηεκ  πνυηαζε 

ημο άιιμο. 

 Πα παηδηά, αθμφ παναιάβμοκ υια ηα 

ακηηθείμεκά ημοξ, ζογθεκηνχκμκηαη ζημκ 

θφθιμ θαη ζοδεημφκ ηη ημοξ άνεζε ηεκ εμένα 

πμο πέναζε. Οογθεθνημέκα, ακαθένμοκ 

πνάγμαηα θαη ζομπενηθμνέξ πμο ημοξ 

άνεζακ απυ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ, θαζχξ 

θαη δναζηενηυηεηεξ πμο έθακακ με ημοξ 

θίιμοξ ημοξ θαη δηαζθέδαζακ. Ιπμνεί ζε 

έκα πανηί, μεηά ημ ηέιμξ ηεξ εμέναξ, ηα 

παηδηά κα γνάθμοκ ημ υκμμά ημοξ θαη δίπια 

με ηε βμήζεηα ηεξ κεπηαγςγμφ, κα γνάθεηαη 

ε δναζηενηυηεηα πμο ημοξ άνεζε, αιιά θαη 

ηα μκυμαηα ηςκ θίιςκ με ημοξ μπμίμοξ 

έπαηλακ θαη πέναζακ θαιά. 
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 Απμπαηνεηηζμυξ με έκα θηιάθη. 

 Πα παηδηά πμο ζοκενγάζηεθακ ζςζηά ή 

βμήζεζακ ημ ζομμαζεηή ημοξ ζε θάπμηα 

δναζηενηυηεηα θαη ε μμάδα οπενεζίαξ ηεξ 

εμέναξ επηβναβεφμκηαη πνηκ ηεκ 

απμπχνεζε. / Οημκ θφθιμ πνηκ ηεκ 

απμπχνεζε, ζα μπμνμφζε θάζε παηδί κα 

ζεθχκεηαη υνζημ, κα επηιέγεη έκα άιιμ 

παηδί, με ημ μπμίμ πηζηεφεη υηη ήηακ „θαιυξ‟ 

θίιμξ ηε ζογθεθνημέκε μένα θαη κα θάκεη 

πεηναρία ιέγμκηαξ π.π. μπνάβμ, ήζμοκ θίιμξ 
μμο ζήμενα γηαηί με βμήζεζεξ κα βάις ημ 
μπμοθάκ μμο/ μμο έδςζεξ ηδέεξ κα θηηάλς ημ 
θάζηνμ με ηα ημοβιάθηα/ μμο βνήθεξ ημ θμμμάηη 

πμο έιεηπε απυ ημ παδι, θ.ά. 

 Μ έκαξ θίιμξ βoεζά ημκ άιιμ κα κηοζεί θαη 

κα θμνέζεη ηεκ ηζάκηα ημο. Πμο εφπεηαη 

«θαιυ μεζεμένη» ή «θαιυ απυγεομα». 

 Γθιέγμομε δηθαημιμγχκηαξ ημκ θαιφηενμ 

θίιμ ηεξ εμέναξ. 

 Πναγμοδάμε υιμη μαδί ημ „Φίιμη, θίιμη 

θανδημθίιμη‟ θαη γηκυμαζηε μία αγθαιηά 

θναηχκηαξ ημοξ χμμοξ ηςκ θίιςκ μαξ θαη 

θηκμφμαζηε δεληά-ανηζηενά ζημ νοζμυ ημο 

ηναγμοδημφ. 

 Πναγμοδάμε υιμη μαδί μεηά ηεκ πνμζεοπή ημ 

ηναγμφδη «Γεηα ζαξ παηδηά..» θαη βμεζάεη –

ακ πνεηαζηεί- μ έκαξ ημκ άιιμκ κα βάιεη ημ 

μπμοθάκ θαη ηεκ ηζάκηα ημο. 

 Έκα παηδί ακαιαμβάκεη κα μμηνάζεη ζηα 

παηδηά ηηξ ηζάκηεξ ημοξ θη έκα άιιμ ηα 

μπμοθάκ ημοξ. 

 Ηάζε παηδί παηνεηά λεπςνηζηά ημκ θάζε 

θίιμ ημο με υπμημ ηνυπμ ζέιεη. 

 ιε ε μμάδα αγθαιηάδεηαη θαη ηναγμοδά ημ 

΄Πχνα πέναζε ε χνα..΄ 

 Πα παηδηά θαηά δεφγε θάκμοκ „ζομβμφιημ‟, 

ζοδεημφκ, απμθαζίδμοκ θαη ακαθμηκχκμοκ 

πμηα δναζηενηυηεηα ή πμηα ζηηγμή ήηακ ε 

θαιφηενε γη‟ αοημφξ, εθείκε ηεκ εμένα. 

 Πα παηδηά ακαθμηκχκμοκ με πμημκ θίιμ ημοξ 
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έπαηλακ εθείκε ηεκ εμένα θαη επηιέγμοκ με 

πμημκ ζα παίλμοκ ηεκ επυμεκε.  

 ιε ε μμάδα ιέεη έκα ζφκζεμα 

απμπαηνεηηζηήνημ, ημ μπμίμ ημ έπμοκ 

δεμημονγήζεη ηα ίδηα ηα παηδηά υπςξ 

„παίλαμε, γειάζαμε, ηη θαιά πενάζαμε, 

θίιμοξ θάκαμε πμιιμφξ, ζηεκ θανδηά μαξ 

ζεζαονμφξ. ‟ 

 Ννμζεοπή γηα ημοξ θίιμοξ πμο είκαη 

άννςζημη. 

 ηακ ηειεηχζμομε ηε δναζηενηυηεηα ηεξ 

ροπμθίκεζεξ θάκμομε έκακ θφθιμ υνζημη θαη 

αθμομπάμε ηηξ παιάμεξ μαξ ζηα γυκαηα. 

Έηζη επηηογπάκμομε κα έπμομε βιεμμαηηθή 

επαθή με υια ηα μέιε ηεξ μμάδαξ. Αθμφ ημ 

βιέμμα μαξ ηαληδέρεη ζε υιμοξ ημοξ θίιμοξ 

μαξ ιέμε υιμη μαδί  «Γοπανηζηχ Νμιφ» θαη 

μμηνάδμομε θηιάθηα ζε υιμοξ. 

 Δεηάμε απυ ηα παηδηά ηεκ χνα ηεξ 

απμπχνεζεξ κα θάκμοκ ζεηηθά ζπυιηα γηα 

ηεκ ζομπενηθμνά θάπμημο παηδημφ ζηεκ ηάλε 

αιιά θαη κα εθθνάζμοκ ηα πανάπμκά ημοξ 

γηα ζομπενηθμνέξ πμο ημοξ πιήγςζακ, με 

ζθμπυ κα δημνζςζμφκ. 

 Δηαηενμφμε ημ ζεηηθυ ροπμιμγηθυ θιίμα ηεξ 

ηάλεξ. 

 

 

 

 
 
Ιεηάβαζε δναζηενημηήηωκ 

 Πα παηδηά πνμηνέπμοκ ημ έκα ημ άιιμ είηε 

κα ζοκενγαζημφκ μαδί, είηε κα θαζίζμοκ 

μαδί, είηε κα μνγακχζμοκ μαδί ηεκ επυμεκε 

δναζηενηυηεηα. 

 Οε δεογανάθηα ηα παηδηά θάζμκηαη θαη 

δηαβάδμοκ έκα παναμφζη θαη ζοδεημφκ 

μεηαλφ ημοξ. 

 ια ηα παηδηά βμεζμφκ γηα κα μαδέρμοκ θαη 

κα ηαθημπμηήζμοκ παηπκίδηα, ραιίδηα, 

μανθαδυνμοξ θ.ιπ. 

 Αζπμιμφμαζηε με ακ θίιμ μμο με θάηη πμο 

μαξ ανέζεη χζπμο κα μιμθιενχζμοκ ηεκ 
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μπμηαδήπμηε πνάλε ημοξ μη οπυιμηπμη 

ζομμαζεηέξ μαξ. 

 Οφκζεμα με παιαμάθηα απυ δάζθαιμ θαη 

επακάιερε απυ ηα παηδηά: Οχπα, θμίηα θαη 

άθμοζε. 

 Ιέηνεζε απυ ημ 1-10, ζακ ειέθακηαξ, ζακ 
ιαγυξ, ζακ πεηαιμφδα, γηα κα 

ζογθεκηνςζμφκ. 

 Ναίδμομε ηεκ αιοζίδα πμο μαξ μδεγεί ζηεκ 

επυμεκε δναζηενηυηεηα ιέγμκηαξ ημ 

θαηάιιειμ ιάπκηζμα. 

 Ηαηά ηεκ μεηάβαζε ηςκ δναζηενημηήηςκ 

θάκμομε θφθιμ, πηακυμαζηε απυ ηα πένηα 

θαη ιέμε ημ ζφκζεμα ηεξ μμάδαξ μαξ: 
Γίμαζηε μηα μμάδα θαη βμεζάμε μ έκαξ ημκ άιιμ! 

 ηακ έπμομε θένεη ζε πέναξ θάπμηα 

μμαδηθή δναζηενηυηεηα, δεκ λεπκάμε κα 

θςκάδμομε ημ μυημ μαξ Έκαξ γηα υιμοξ θαη 
υιμη γηα έκακ!!! 

 ζα παηδηά έπμοκ μιμθιενχζεη ηεκ 

δναζηενηυηεηά ημοξ, βμεζμφκ ηα παηδηά πμο 

έπμοκ θαζοζηενήζεη θαη πνεηάδμκηαη 

βμήζεηα, ημοξ επαηκμφκ (π.π. πμιφ ςναία 

δςγναθηά, ηέιεηςζε κα ηεκ θνεμάζμομε), 

ζομμαδεφμοκ ηεκ ηάλε βμεζχκηαξ μ έκαξ 

ημκ άιιμκ. 

 Θέμε ηναγμφδηα γηα ηεκ μεηάβαζε. Ν.π., Πμ 

πνςί, γηα ηε μεηάβαζε απυ ηηξ ειεφζενεξ 

δναζηενηυηεηεξ ζημκ „θφθιμ‟: Οηεκ πανεμφια 
ηχνα, πέναζε ε χνα κα πμφμε ηζημνίεξ, κα 

ηναγμοδήζμομε… Οημκ θφθιμ: Ηαιεμένα, 
θαιεμένα, θαιεμένα ζε υια ηα παηδηά. 
Ηαιεμένα, θαιεμένα, θαιεμένα θαη κα‟ μαζηε 
θαιά. Ηαιεμένα ηη θάκεηξ, ζ‟ αγαπάς πμιφ, 
θαιεμένα πανά μμο θαιεμένα δςή. Ι‟ αγαπάξ, 
ζ‟ αγαπχ, ζέις πάιη κα ζμο πς. Ιηα αγθαιηά θη 

έκα θηιάθη ζμο γιοθυ ιέμε πάκηα ζ‟ αγαπχ. Οημ 

δεθαηηακυ: Νίζς ηα πενάθηα ηα θαιά παηδάθηα 
θαη ημ θμνμάθη κ‟ αθμομπάεη ζημ θανεθιάθη. Δε 
μηιάμε, δε μηιάμε ημ θαγάθη μαξ ζα θάμε, ηνχς 
γηα κα μεγαιχζς θαη παηδί κα‟ μηα γενυ θη υηακ 
ημ θαί ηειεηχζς θάκς πάκηα ημ ζηαονυ. 
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Απμπαηνεηηζμυξ: Γεηα ζαξ παηδηά, γεηα ζαξ 
παηδηά, γεηα ζαξ παηδηά θαη κα‟ ζαζηε θαιά. 

 Αιιάδμομε δεογάνηα, χζηε κα οπάνλεη 

εοθαηνία γηα ακάπηολε θηιίαξ θαη με άιια 

παηδηά. Ιε ημ κέμ μαξ δεογάνη πμνεφμομε 

έκακ πμνυ ζε δεογάνηα (π.π. βαιξ, „γαιάδημξ 

Δμφκαβεξ‟). 

 Γμθακίδεηαη θάπμηα θμφθια ίζςξ, πμο είκαη 

„θίιε‟ υιεξ ηεξ ηάλεξ θαη πηζακυκ κα έπεη 

θαηαζθεοαζηεί θαη απυ ηα ίδηα ηα παηδηά. Ε 

θμφθια μηιάεη ζηα παηδηά θαη αθμφ ημοξ 

δίκεη πνχηα ζογπανεηήνηα γηα ημ πυζμ 

θαιμί θίιμη είκαη μεηαλφ ημοξ, ημοξ 

εκζαννφκεη κα πνμπςνήζμοκε ζηεκ επυμεκε 

δναζηενηυηεηα. Νηζακυ υκμμα ηεξ θμφθιαξ 

ε Φηιίηζα ε θηιεκαδίηζα, ή ε Φμφια ε 

θηιεκαδμφια…θ.ά. 

 Ννηκ απυ θάζε δναζηενηυηεηα ηναγμοδάμε 

υιμη μαδί ημ ηναγμοδάθη „Οημκ θφθιμ ηχνα‟ 
(Οημκ θφθιμ ηχνα έθηαζε ε χνα κα παίλμομε 

παηπκίδηα, κα δηαζθεδάζμομε). 
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ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΩΚ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΩΚ γηα ηηξ  

ΔΓΛΖΜΠΕΠΓΟ ΦΖΘΖΑΟ 

 

 ΒΖΒΘΖΜ: Έκαξ γηα υιμοξ θαη υιμη γηα έκακ, Weninger Brigitte, 

εθδυζεηξ Ναηάθε, 2006 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ξμδμθίθα Ηονηαθή, Ιπαθυια 

Ακδνηάκα, Ναπαδεμεηνίμο Αθνμδίηε 

 

Οηεκ αθυνμεζε, επηιέλαμε ηεκ θμφθια ηεξ ηάλεξ ηεκ „Πηηίθα‟ ε μπμία 
μαξ πανμοζίαδε ημ πνυβιεμα πμο είπε με ηεκ θίιε ηεξ, ηζπονηδυμεκε πςξ 
δεκ είκαη „θαιή‟ θίιε. Πα παηδηά πνμβιεμαηίζηεθακ γηα ημ „πμημξ είκαη θαη ηη 
θάκεη έκαξ θαιυξ θίιμξ‟ χζηε κα ηε βμεζήζμομε θαη ηα θαηαγνάραμε ζ‟ έκα 
πανηυκη. Πμ θάζε παηδί με ημ δεογάνη ημο ακέιαβε κα ημ γνάρεη θαη κα ημ 
δςγναθίζεη. Ε θμοβέκηα μεηά γφνηζε ζε εμάξ, μεηαλφ μαξ (Ναηδί θ 

Γιχζζα = πνμθμνηθυξ/γναπηυξ). 
Οηε ζοκέπεηα, δηαβάζαμε ημ παναπάκς παναμφζη, πμο μαξ έθενε ε 

„Πηηίθα‟. Πμ θάζε δςάθη ζοκακηά ζημ δνυμμ ημο έκα θαηκμφνγημ θίιμ. 
Ναίλαμε με μαζεμαηηθά λεθηκχκηαξ απυ ημ πνχημ δςάθη (1) θαη 
μεηνχκηαξ ζημ ηέιμξ πυζμη έγηκακ θίιμη (Ναηδί θ Ιαζεμαηηθά). Πμ θάκαμε 
θαη δναμαημπμίεζε (Δεμημονγία θ Έθθναζε) θαη ημ ζφκζεμά μαξ απυ ηυηε 
είκαη ημ «ΓΚΑΟ ΓΖΑ ΜΘΜΡΟ ΗΑΖ ΜΘΜΖ ΓΖΑ ΓΚΑΚ!» 

Γπίζεξ, θάκαμε ημ «Δέκηνμ ηεξ θηιίαξ». Μ θαζέκαξ βμφηελε ηεκ 
παιάμε ημο ζε κενμμπμγηά ηεξ ανεζθείαξ ημο θαη γφνς απυ έκα ιμοιμφδη 
πςνίξ πέηαια, ημ μπμίμ έγναθε „ημ δέκηνμ ηεξ θηιίαξ‟ ζημ θέκηνμ, 
αθήκακε απμηοπχμαηά ημοξ γηα θφιια. Αθυμα, δςγνάθηζακ θαη αοηυ πμο 
ημοξ άνεζε απυ ηεκ ηζημνία (Ναηδί θ Πέπκε) θαη υπμημξ ήζειε, έγναθε 
υπςξ μπμνμφζε ημ ζφκζεμά μαξ. Πέιμξ, δςγνάθηζακ ημκ θαιφηενυ ημοξ 
θίιμ θαη ελήγεζακ γηαηί ημκ αγαπμφκ ηυζμ πμιφ (Ημηκςκηθμ-

ζοκαηζζεμαηηθυξ ημμέαξ). Αοηυ ημ βηβιίμ θακμκίζηεθε κα ημ παίνκεη  ημ 
θάζε παηδί με ηε ζεηνά ζπίηη ημο (θάζε Ναναζθεοή) φζηενα απυ ζφζζςμε 
εθδήιςζε εκδηαθένμκημξ. Φηηάλαμε, επηπιέμκ, θακυκεξ θηιίαξ ημοξ 
μπμίμοξ θαη θνμκηίδμομε κα αθμιμοζμφμε. 

 

[νυκμξ δηάνθεηαξ ζεμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ: Πνεηξ (3) εμένεξ] 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Ε Ιημή με ηα μεγάια αοηηά, Ηέζηεν Οιεκηξ - Ακηνέα 

έμπνμθ.  εθδυζεηξ Οφγπνμκμη Μνίδμκηεξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Δημπηημφδε Γεςνγία, Ναπαδμπμφιμο 

Ηονηαθή, Ιαζημφ Ζμοιία 

 

Ιε αθμνμή μηαξ ζφγθνμοζεξ δομ παηδηχκ, ηα μπμία έιεγακ ημ έκα ζημ 
άιιμ „δεκ ζε έπς θίιμ‟, λφπκεζε ε μαζθχη ηεξ ηάλεξ μ Θάθεξ μ 
Θαγμοδάθεξ πμο θμημυηακ βανηά θαη ήηακ πμιφ ιοπεμέκμξ. Πα παηδηά 
νχηεζακ ημκ Θάθε Θαγμοδάθε γηαηί ήηακ ιοπεμέκμξ θαη ημοξ είπε υηη 
ζηεκαπςνηυηακ γηα μηα θίιε ημο ηεκ Ιημή ηεκ πμκηηθίκα, πμο δεκ ηεκ 
έπμοκ θίιε ημοξ ηα άιια πμκηίθηα. Έηζη, πανμοζηάζαμε ημ παναμφζη „Ε 
Ιημή με ηα μεγάια αοηηά‟. Πα παηδηά με πμιφ εκδηαθένμκ δήηεζακ απυ ημκ 
Θάθε ημκ Θαγμοδάθε κα ημοξ δηαβάζεη ημ παναμφζη (Γιχζζα-Ακάγκςζε-

Ννμθμνηθυξ ιυγμξ). Έηζη θη έγηκε. 
„Ε Ιημή ήηακ μηα πμκηηθίκα πμο είπε μεγάια αοηηά θαη υια ηα πμκηίθηα ηεκ 
θμνυσδεοακ θαη δεκ ηεκ είπακ θίιε ημοξ. Ιηα μένα μ βαηναπμφιεξ ηεκ 
πιεζίαζε θαη ηεκ βμήζεζε κα θαηαιάβεη υηη με ηα αοηηά ηεξ, μπμνεί κα 
θάκεη πμιιά πνάγμαηα ακ ηα πνεζημμπμηήζεη ζςζηά. Έηζη θαη έθακε. Οηεκ 
βνμπή, ηα έθακε μμπνέια, ζηεκ δέζηε, ηα έθακε ακεμηζηήνα αθυμα θαη 
θηενά γηα κα πεηάλεη. Απυ ηυηε, θακείξ δεκ ηεκ θμνυσδεοε θαη υιμη ηεκ 
είπακ θίιμη ημοξ.‟  
Ιεηά ηεκ αθήγεζε ημο παναμοζημφ ζέζαμε έκακ πνμβιεμαηηζμυ ζηα 
παηδηά γηα ηεκ δηαθμνεηηθυηεηά ηεξ θαη αθμφζαμε ηηξ απυρεηξ ημοξ. 
Ηάκαμε δναμαημπμίεζε ημο παναμοζημφ θαη ζέιεζακ απυ μυκα ημοξ κα 
δςγναθίζμοκ θάηη πμο ημοξ έθακε εκηφπςζε απυ ηεκ ηζημνία (Δεμημονγία 

θ Έθθναζε). Ιεηά ηεκ αιάνςζε, παίλαμε ημ παηπκίδη „Ε μηθνή Γιέκε‟ με 
ζθμπυ κα μπμφμε ζηε ζέζε ηεξ Ιημήξ (Φοζηθή αγςγή). Πεκ επυμεκε μένα, 
ζημκ Ηφθιμ, βάιαμε ζε θιήνμ ηα μκυμαηα ηςκ παηδηχκ. Ηάζε παηδί 
ηναβμφζε έκα υκμμα θάπμημο παηδημφ (πςνίξ κα βιέπεη ημ πανηάθη ηη 
έγναθε) θαη ημο έθακε μηα αγθαιηά. Γθείκε ηεκ εμένα δεηήζαμε απυ ηα 
παηδηά κα παίδμοκ με βάζε ημοξ θιήνμοξ. Θίγμ ανγυηενα, θηηάλαμε ημ 
«Δέκηνμ ηεξ θηιίαξ». Οπεμαηίζαμε ηεκ παιάμε θάζε παηδημφ ζε πανηυκη 
θακζμκ θαη με μδεγυ ημοξ θιήνμοξ, θάζε παηδί έθμρε ηεκ παιάμε ημο 
άιιμο παηδημφ (αοηυ ημ θάκαμε γηα κα πενάζμομε ζηα παηδηά ημ μήκομα 
πςξ υιμη είκαη θίιμη μαξ θαη με υιμοξ μπμνμφμε κα παίδμομε) (Δεμημονγία 

θ Έθθναζε). Πεκ χνα ηεξ απμπχνεζεξ, ηα παηδηά έιεγακ θαιυ απυγεομα 
ζε υπμημ παηδάθη έθεογε. 
Πεκ επυμεκε μένα, ζημκ Ηφθιμ ημοξ νςηήζαμε ακ ημοξ άνεζε μ ηνυπμξ 
πμο έγηκακ ηα δεογανάθηα ηεκ πνμεγμφμεκε μένα θαη ηη μπμνμφμε άιιμ κα 
θάκμομε γηα κα δηαιέλμοκ άιιμ θίιμ κα παίλμοκ ζηηξ γςκηέξ. Ιαξ είπακ, 
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πςξ μπμνμφκε κα παίλμοκ με ημ παηδάθη πμο θάζεηαη δίπια ημοξ. Έηζη, 
ημοξ δεηήζαμε κα μαξ δςγναθίζμοκ ημκ θίιμ ημοξ πμο θαζυηακ ζηεκ 
δηπιακή ζέζε. Αοηυ ήηακ μηα πμιφ θαιή ηδέα γηα κα θηηάλμομε ηεκ 
„Αιοζίδα ηεξ θηιίαξ‟, ηειηθά υμςξ ημ θηηάλαμε με πανυμμημ ηνυπμ. Πεκ 
χνα πμο θάκαμε Πνεκάθη γηα κα βγμφμε ζηεκ αοιή, δεηήζαμε απυ ηα παηδηά 
κα ζομμφκηαη πμημ παηδάθη είκαη μπνμζηά ημοξ έηζη χζηε υηακ γονίζμομε 
ζηεκ ηάλε κα θάκμομε ημ ίδημ Πνεκάθη (ημ πνχημ παηδάθη έπνεπε κα 
ζομάηαη ημ ηειεοηαίμ). ηακ γονίζαμε ζηεκ ηάλε ηα παηδηά κα μαξ πμοκ 
(έκα-έκα παηδί λεπςνηζηά) πμημ παηδάθη ήηακ μπνμζηά ημο ζημ ηνεκάθη. Πα 
παηδηά ζεθχζεθακ, έθακακ θφθιμ, πηάκμκηαξ ημ πνχημ παηδί ημο ηνέκμο 
ημ ηειεοηαίμ θαη παίλαμε „Γφνς – γφνς υιμη‟. Ιεηά ημ παηπκίδη, δεηήζαμε 
απυ ηα παηδηά κα γνάρμοκ ημ υκμμα ημο παηδημφ πμο είπακ μπνμζηά ημοξ 
ζημ Πνεκάθη, πνεζημμπμηχκηαξ ςξ βμήζεηα ηηξ θανηέιεξ με ηα μκυμαηά 
ημοξ. Έηζη, θηηάλαμε ηεκ „αιοζίδα ηεξ θηιίαξ‟ απυ πνςμαηηζημφξ πάνηηκμοξ 
θνίθμοξ (Δεμημονγία θαη έθθναζε). 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Αζεμάθεξ, ημ πμιφπνςμμ ρανάθη, Νθίζηεν, Ιάνθμοξ, 

εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Ηαηενίκα Ηαιμγενά 
 
Ιε αθμνμή ηα πανάπμκα θάπμηςκ παηδηχκ υηη ζέιμοκ κα θάζμκηαη δίπια 
ζημοξ θίιμοξ ημοξ, μηιήζαμε ζπεηηθά με ημκ θακυκα ηεξ ηάλεξ μαξ „Γίμαζηε 
υιμη θίιμη‟, εθθνάζαμε απυρεηξ γηα ημ ηη είκαη θηιία θαη δηαβάζαμε ημ 
παναμφζη Μ Αζεμάθεξ, ημ πμιφπνςμμ ρανάθη.  
Αθμφ δηαβάζαμε ηεκ ηζημνία ημο Αζεμάθε, θμοβεκηηάζαμε ημ πενηεπυμεκυ ηεξ 
θαη ζοδεηήζαμε ηα ελήξ ζέμαηα: „Γηαηί είκαη ζεμακηηθμί μη θίιμη; Νμημη ιυγμη 
μαξ θάκμοκ κα μαιχκμομε; Νχξ ζομθηιηςκυμαζηε με ημοξ θίιμοξ μαξ; Νχξ 
δείπκς ζε θάπμημκ  υηη ζέις κα ημκ θάκς θίιμ; Γμείξ είμαζηε θαιμί θίιμη; 
Νυηε έκαξ θίιμξ δεκ είκαη ηυζμ θαιυξ;‟  
Οηε ζοκέπεηα, αθμφ ηναγμοδήζαμε ημ „Γιάηε κα γίκμομε θίιμη‟, γνάραμε ζε 
ηέζζενηξ (4) θανηέιεξ ηηξ ιέλεηξ ημο ζηίπμο ημο ηναγμοδημφ θαη παίλαμε ςξ 
ελήξ: αιιάλαμε ηε ζεηνά ηςκ ιέλεςκ θαη ηα παηδηά έπνεπε κα βνμοκ ηε ζςζηή 
ζεηνά γηα κα ζπεμαηίζμοκ ηεκ θνάζε. Οηε ζοκέπεηα, θνφβαμε μηα ιέλε θαη ηα 
παηδηά έπνεπε κα βνμοκ πμηα απυ ηηξ 4 ιέλεηξ ιείπεη. Πέιμξ, θηηάλαμε ημ δηθυ 
μαξ ζπεηηθυ παναμφζη με ηεκ θηιία „Μ θαιυξ ιφθμξ θαη ε Ημθθηκμζθμοθίηζα 
γίκακε θίιμη‟ (Γιχζζα: Ννμθμνηθή επηθμηκςκία: Μμηιία θαη 

αθνυαζε/Ακάγκςζε/Γναθή).  
 
Δςγναθίζαμε ζε θανδηέξ πςξ θακηαδυμαζηε ηεκ θηιία. 
Πναγμοδήζαμε ημ ηναγμφδη „Γιάηε κα γίκμομε θίιμη‟. 
Φηηάλαμε μηα αθίζα με αθμνμή ημ ηναγμφδη αοηυ. Ηάζε παηδί δςγνάθηζε έκα 
ζομμαζεηή ημο, ζηε ζοκέπεηα θυραμε ηηξ θηγμφνεξ αοηέξ θαη ηηξ θμιιήζαμε ζε 
πανηυκη με ηνυπμ πμο κα ζπεμαηίδμοκ θφθιμ, γηα κα δείλμομε υηη υια ηα 
παηδηά πηάκμκηαη ζε θφθιμ θαη είκαη θίιμη πμνεφμκηαξ ημ ηναγμφδη 
(Δεμημονγία θαη Έθθναζε). 
 
Ηηκεηηθά παηπκίδηα: α) Ιε ημ άθμοζμα ηεξ μμοζηθήξ ηα παηδηά πενπαημφκ θη 
υηακ ε μμοζηθή ζηαμαηήζεη βνίζθμοκ έκα θίιμ θαη ημκ παηνεημφκ με δηάθμνμοξ 
ηνυπμοξ. Ιεηά εκχκμοκ ηηξ πιάηεξ ημοξ, ημοξ χμμοξ ημοξ θ.ιπ. θαη 
πενπαημφκ με αοηυ ημκ ηνυπμ μαδί, πνμζπαζχκηαξ κα μεκ πέζμοκ, β) είμαζηε 
ζε θφθιμ, έκα παηδί θναηά έκα θμοβάνη, λεθηκάεη ιέγμκηαξ θάηη πμο ημο έθακε 
έκαξ θίιμξ ημο θαη αηζζάκζεθε υμμνθα. Πμ θμοβάνη ζοκεπίδεη κα θοιά απυ 
παηδί ζε παηδί θαη ζπεμαηίδεηαη έκαξ ηζηυξ ανάπκεξ (Φοζηθή αγςγή – Αγςγή 

ογείαξ) 
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Αθμφ πνμηείκαμε πνχμαηα γηα ηεκ θηιία (Ακ ε θηιία είπε πνχμα ζα ήηακ…), 
ημπμζεηήζαμε πέκηε πανηυκηα ζημ πάηςμα θαη ημ θάζε παηδί, έδεηπκε ηεκ 
πνμηίμεζή ημο ζε έκα πνχμα, αθμομπχκηαξ μηα μαφνε θμνδέια πάκς ζημ 
πανηυκη. Ιεηνήζαμε, ιμηπυκ, ηηξ ρήθμοξ θαη γνάραμε ημοξ ανηζμμφξ. 
Γπελενγαζηήθαμε έκκμηεξ πενηζζυηενα, ιηγυηενα θαη ηεκ έκκμηα ηεξ 
δηαηήνεζεξ ηεξ πμζυηεηαξ ακελάνηεηα απυ ηε δηάηαλε (Ιαζεμαηηθά). 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Έκα ηζαμπί ζηαθφιη, Ιανία Γμομεκμπμφιμο, β. Γιχζζα, β‟ 

Δεμμηηθμφ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Δαπανμφια Νακηειεάθμο, Γοζηαζία 

Πζεβμπμφιμο 

 

 

Ιε αθμνμή ημ θζηκμπςνηκυ μαξ ζέμα γηα ημ ζηαθφιη θαη θάπμηα 
μηθνμπνμβιήμαηα ζηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ υζμκ αθμνά ηα παηπκίδηα 
θαη ηα οιηθά ηεξ ηάλεξ (π.π. „Αοηυ είκαη δηθυ μμο‟, „Ηονία, μμο παίνκεη ημοξ 
μανθαδυνμοξ‟, „Δεκ μμο δίκεη θη άιια ημοβιάθηα‟… ), δηαβάζαμε ηεκ ηζημνία 
„Έκα ηζαμπί ζηαθφιη‟. Οηεκ ηζημνία αοηή, έκαξ γενάθμξ θάιεζε υιμοξ ημοξ 
ζογπςνηακμφξ ημο γηα κα θάκε υιμη μαδί έκα ηζαμπί ζηαθφιη πμο έθακε ε 
θιεμαηανηά ημο. Απυ αοηυ ημ ηζαμπί μμίναζακ δίθαηα ηηξ νχγεξ γηα κα 
θάκε υιμη, υπςξ έγηκε θαη με ημ θναζί πμο έθηηαλακ. Ιαδεφηεθακ πάιη 
υιμη μη πςνηακμί γηα κα πημφκ ημ θναζί απυ ημ βανειάθη ημο γένμκηα, 
δίθαηα μμηναζμέκμ πάιη θαη υιμη πανέα πενκμφζακ υμμνθα με γέιηα θαη 
πανέξ. 
Αθμφ δηαβάζαμε ηεκ ηζημνία αοηή, ζοδεηήζαμε ζπεηηθά. Γηαηί μ γένμκηαξ 
δεκ έθαγε μυκμξ ημο ημ ζηαθφιη θαη δεκ ήπηε μυκμξ ημο ημ θναζί αιιά 
θάιεζε θαη ημοξ ζογπςνηακμφξ ημο; Νμημ πηζηεφεηε υηη ήηακ πημ 
ζεμακηηθυ γηα ημ γένμκηα, κα θάεη θαη κα πηεη μυκμξ ημο μεγάιε πμζυηεηα 
ή κα πενάζεη θαιά με ημοξ θίιμοξ θαη ζογπςνηακμφξ, μμηνάδμκηαξ ηα 
πνάγμαηά ημο θη αξ θάεη θαη αξ πηεη ιηγυηενε πμζυηεηα; Πη θένδηζε 
μμηνάδμκηαξ ημ ηζαμπί θαη ημ θναζί; Ιπμνμφμε θη εμείξ κα θάκμομε θάηη 
πανυμμημ με ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ, υπςξ έθακε μ γένμκηαξ; Νχξ, με πμημ 
ηνυπμ θαη γηαηί; Πη ζα θενδίζμομε θάκμκηαξ θάηη πανυμμημ; Οοδεηάμε, 
ιέμε ηεκ άπμρή μαξ, βγάδμομε ζομπενάζμαηα γηα ημ πυζμ ζεμακηηθυ 
πνάγμα είκαη ε θηιία θαη πυζμ ζεμακηηθυ επίζεξ είκαη κα μμηναδυμαζηε ηα 
παηπκίδηα μαξ με ημοξ θίιμοξ θαη ζομμαζεηέξ μαξ. 
Γνάθμομε ηε ιέλε ΦΖΘΖΑ θαη θαηαγνάθμομε ιέλεηξ πμο ζπεηίδμκηαη με 
ηεκ θηιία ζφμθςκα με ηηξ απυρεηξ ηςκ παηδηχκ: αγάπε, γέιηα, πανά, 
μμηνάδμμαη, ζέβμμαη. Οηε ζοκέπεηα ζε θανηέιεξ γνάθμομε ηα γνάμμαηα ηεξ 
ιέλεξ Φ Ζ Θ Ζ Α θαη ηα παηδηά πνμζπαζμφκ κα ηα βάιμοκ ζηε ζεηνά γηα κα 
ζπεμαηίζμοκ ζςζηά ηεκ ιέλε (Γιχζζα). 
 
Πα παηδηά ακέιαβακ νυιμοξ θαη δναμαημπμίεζακ ηεκ ηζημνία πμο 
δηαβάζαμε. Ηάζε παηδί θαιμφζε ημκ „γείημκά‟ ημο, υπςξ θαη ζηεκ ηζημνία: 
«Γεε γείημκα, έια κα θάμε μαδί ημ ζηαθφιη!», «Γεεε γείημκα, έια κα πημφμε 
μαδί ημ θναζί!» θη υηακ μαδεφηεθακ υια ηα παηδηά-πςνηακμί έζηεζακ 
θαγμπυηη θαη πμνυ (ηναγμφδη „Ιπαίκς μεζ‟ ημ αμπέιη‟-παναδμζηαθυ). 
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Οηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ, θάπμηα παηδηά επηιέγμοκ μηα γςκηά ηεξ 
ανεζθείαξ ημοξ θαη ημοξ δεηήζεθε κα θαιέζμοκ ημοξ θίιμοξ ημοξ γηα κα 
θάκμοκ θάηη υιμη μαδί ζακ μμάδεξ (υπςξ πενίπμο έθακακ θαη ζηεκ 
δναμαημπμίεζε ηεξ ηζημνίαξ): «Γεεε Γηάκκε, έια κα θηηάλμομε με ηα 
ημοβιάθηα έκα θάζηνμ», «Γεεεε Αιέθμ, έια κα θηηάλμομε με ηα δχα μηα 
θάνμα», θ.ιπ. θη έηζη πςνίζηεθακ ζε ηέζζενηξ (4) μηθνέξ μμάδεξ θαη 
έθηηαλακ θάηη υιμη μαδί, μμηνάδμκηαξ ηα οιηθά θαη ζηε ζοκέπεηα ηα 
πανμοζίαζακ ζε υιε ηεκ ηάλε. 
Γπίζεξ, θηηάλαμε μμαδηθυ θμιάδ: Ναηδηθέξ θηγμφνεξ -μ θαζέκαξ ημκ εαοηυ 
ημο-, ηηξ θυραμε θαη ηηξ θμιιήζαμε έηζη χζηε κα πηάκμκηαη πένη-πένη. Οηε 
ζοκέπεηα γνάραμε ηα μκυμαηά μαξ θαη ηε ιέλε Φ Ζ Θ Ζ Α γηαηί υιμη ζηεκ 
ηάλε μαξ είμαζηε θίιμη (Δεμημονγία θαη έθθναζε). 
 
Πα παηδηά μμίναζακ νχγεξ ζηαθοιημφ ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ, δίθαηα, 
υπςξ έγηκε θαη ε μμηναζηά ζηεκ ηζημνία πμο δηαβάζαμε. „Νυζεξ νχγεξ 
μμίναζεξ, πυζεξ πενίζζερακ, πυζεξ ζέιμομε αθυμα γηα κα θάκε υια ηα 
παηδηά; Ηαηαγνάθμομε ημοξ ανηζμμφξ ζε θάζε μμηναζηά‟ (Ιαζεμαηηθά). 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Έκα πανμφμεκμ ιηβάδη, Φοιιηχ Κηθμιμφδε, εθδυζεηξ 

Γιιεκηθά Γνάμμαηα 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ναπακηχκε Φιχνα, Νμοπάιμο 

Γηνήκε 

 

Ιε αθμνμή ηεκ ακάγκςζε ημο παναμοζημφ, ακαπηφλαμε μηα ζεηνά 

δναζηενημηήηςκ. 

Δεμημονγία πηκάθςκ δηπιήξ εηζυδμο, ζημοξ μπμίμοξ θαηαγνάθμκηαη μη 

πνμηημήζεηξ ηςκ παηδηχκ γηα δηαθμνεηηθά ζέμαηα (ιμοιμφδηα, πνχμαηα, 

ηναγμφδηα, ήνςεξ, παηδηθέξ εθπμμπέξ ζηεκ ηειευναζε). Ιε αοηυ ημκ 

ηνυπμ ζομπενάκαμε πμηεξ είκαη μη θμηκέξ επηιμγέξ ηςκ παηδηχκ αιιά θαη 

ημκίζαμε ηεκ ζεμαζία ημο „Ιπμνεί κα είμαζηε δηαθμνεηηθμί αιιά κα‟ πμομε 
θαη πμιιά θμηκά‟. 

Ιεηά απυ ζοδήηεζε γηα ημ πχξ μπμνμφμε κα βμεζήζμομε ημ ιμοιμφδη- 

παπανμφκα κα εκηαπζεί ζηεκ μμάδα με ηηξ μανγανίηεξ, πνμηνέπμομε ηα 

παηδηά κα μαξ παίλμοκ θμοθιμζέαηνμ, παναθηκχκηαξ ημοξ κα βνμοκ ιφζε 

ζημ πνυβιεμά θαη με δηθέξ ημοξ ηδέεξ, αοζυνμεηα ακέπηολακ δηάιμγμ, 

χζηε κα δχζμοκ έκα δηθυ ημοξ ηέιμξ ζημ παναμφζη.



- 34 - 

 

 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Νμζεηδχκαξ θαη ε Φνμοθνμφ, Γημιάκηα Πζμνχκε - 

Γεςνγηάδε, εθδυζεηξ Οαββάιαξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ιπέθμο νοζαογή, Ημοβαθιή 

Αγγειηθή 

 
Πμ βηβιίμ δμοιεφηεθε με αθμνμή έκα γεγμκυξ πμο ζοκέβε μέζα ζηεκ ηάλε. 
Έκα θμνίηζη δε μμηναδυηακ ηα δςάθηα με έκα άιιμ παηδί. Μπυηε θάπμηα 
παηδηά ακηέδναζακ θαη λεθίκεζε ζοδήηεζε γηα ημ υιμ ζέμα. Οηε ζοκέπεηα, 
είδαμε ηηξ εηθυκεξ ζημκ οπμιμγηζηή με ζέμα ηεκ θηιία θαη ηαοηυπνμκα 
ζπμιηάδαμε. Ιεηά πενάζαμε ζηεκ „πανεμφια‟ υπμο αθεγεζήθαμε ημ 
παναμφζη εκχ ηα παηδηά παναηενμφζακ ηηξ εηθυκεξ. Αθμιμφζεζε ζοδήηεζε 
θη έγηκε δναμαημπμίεζε ακά δομ παηδηά. Αοηυ ημ δηαζθέδαζακ πναγμαηηθά. 
Γπίζεξ, ηα παηδηά δςγνάθηζακ ηη ζεμαίκεη θηιία γηα ημ θαζέκα. 
Πεκ επυμεκε μένα, αθμφ λακαζομεζήθαμε ημ παναμφζη, ηα παηδηά 
πςνίζηεθακ ζε ηνεηξ μμάδεξ. Ηάζε μμάδα έθηηαλε ημ δηθυ ηεξ παναμφζη 
γηα ηε θηιία, θηηάπκμκηαξ ημ δηθυ ηεξ ζεκάνημ θαη εηθμκμγναθχκηαξ ημ. Πμ 
απμηέιεζμα εκζμοζίαζε υια ηα παηδηά. Αθυμε, ελαηηίαξ ηςκ εηθυκςκ ημο 
παναμοζημφ δμοιέραμε ηηξ έκκμηεξ „πάκς - θάης‟, θαη ζοκεπίζαμε με 
παηπκίδηα θίκεζεξ ζημ πχνμ ηεξ ηάλεξ (Γιχζζα: Ννμθμνηθή επηθμηκςκία, 

μμηιία θαη αθνυαζε/Ακάγκςζε/Γναπηυξ ιυγμξ – Δεμημονγία θαη έθθναζε – 

Ιαζεμαηηθά – Φοζηθή Αγςγή). 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Ιαζαίκς κα ζομπενηθένμμαη ζςζηά, εθδυζεηξ Οαββάιαξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ιανία Ηαμπενάθε, Ιανθέιια Οοννή  
 

Ιε βμεζυ ημ βηβιίμ θαη ηηξ ζοδεηήζεηξ πμο αθμιμφζεζακ γηα ημοξ θακυκεξ 
ζομπενηθμνάξ θαη ηεξ Φηιίαξ, θηηάλαμε ημ Θμοιμφδη ηεξ θηιίαξ με ηηξ 
πανμφμεκεξ θαηζμφιεξ θαη ηηξ ιοπεμέκεξ. Ηάζε παηδί έπεη έκα πέηαιμ απυ 
ημ ιμοιμφδη. Γηα κα δείλμομε ηε δφκαμε ηεξ θηιίαξ μαξ γεμίδμομε ηα 
πέηαια με πανμφμεκεξ θαηζμφιεξ. Ακ θάπμημξ είκαη εοπανηζηεμέκμξ θαη 
πανμφμεκμξ με έκα θίιμ ημο γηαηί πενκάκε θαιά, παίδμοκ ςναία θ.ιπ. 
μπμνεί κα ημο πανίζεη μηα πανμφμεκε θαηζμφια γηα κα βάιεη ζημ πέηαιυ 
ημο. Ακ υμςξ είκαη δοζανεζηεμέκμξ με ημκ θίιμ ημο γηαηί ημκ εκμπιεί, ημκ 
πεηνάδεη, δεκ ημκ βμεζάεη, ηυηε βάδεη ηεκ ιοπεμέκε θαηζμφια. Ακ θάπμημξ 
μαδέρεη 5 πανμφμεκεξ θαηζμφιεξ παίνκεη ημ „βναπημιάθη ηεξ θηιίαξ‟ ζημ 
ζπίηη κα ημ θμνάεη θαη ημ επηζηνέθεη ηεκ επυμεκε μένα. 



- 36 - 

 
 
 ΒΖΒΘΖΜ: Πνηγςκμρανμφιεξ εκακηίμκ μεγάιμο θανπανία, Βαγγέιεξ 

Ειηυπμοιμξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Ανεηή Πδηχηε 

 
 

Ηαζίζαμε ζημκ θφθιμ θαη πνυηεηκα ζηα παηδηά κα δηαβάζμομε ημ ζογθεθνημέκμ 
βηβιίμ. Πα παηδηά εκζμοζηάζηεθακ θαη δέπηεθακ αμέζςξ. Πα παηδηά είκαη μθηχ 
θαη έηζη είκαη εθηθηυ θαηά ηεκ ακάγκςζε πανάιιεια κα βιέπμοκ θαη ηηξ 
εηθυκεξ ημο βηβιίμο. Ηαζ‟ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ακάγκςζεξ ηα παηδηά πνυζεπακ 
με αμείςημ εκδηαθένμκ.  
 
Δναζηενηόηεηεξ επέθηαζεξ:  
 

1) Αθμφ μιμθιενχζεθε ημ βηβιίμ, ημοξ δήηεζα κα μμο δηεγεζμφκ ηεκ ηζημνία 
πάιη βιέπμκηαξ ηηξ εηθυκεξ . Ηάζε παηδί ζοκέπηδε ηεκ ηζημνία απυ εθεί πμο 
ηεκ άθεζε ημ πνμεγμφμεκμ παηδί με βάζε  ηεκ εηθυκα πμο έβιεπε θαη ηηξ 
ενςηήζεηξ μμο ( μη μπμίεξ γηκυκημοζακ μυκμ ακ θάπμημ παηδί δοζθμιεουηακ 
ζηεκ δηήγεζή ημο). Ε ακαδηήγεζε μιμθιενχζεθε με επηηοπία, με ηεκ πιήνε 
ζομμεημπή ηςκ παηδηχκ. 
 
2)Οηε ζοκέπεηα νχηεζα ηα παηδηά κα μμο πεη θάζε έκα έκα ηε γκχμε ημο γηαηί 
πηζηεφεη υηη ηα άιια δςάθηα ηεξ ζάιαζζαξ αγαπμφκ θαη έπμοκ θίιμ ημκ 
Πνηγςκμρανμφιε.  
Αθμφ θάζε παηδί έδςζε ηεκ απάκηεζή ημο, νχηεζα ηα παηδηά γηαηί έπμομε 
θίιμοξ. 
ηακ ηα παηδηά έδςζακ ηεκ απάκηεζή ημοξ νχηεζα ηη ζα μπμνμφζαμε κα 
θάκμομε  ηηξ απακηήζεηξ πμο έδςζακ. Πα παηδηά πνυηεηκακ κα ηηξ γνάρμομε 
θαη κα ηηξ  εθηοπχζμομε ζημκ οπμιμγηζηή, κα ηηξ θυρμομε κα ηηξ θμιιήζμομε 
ζε έκα πανηυκη θαη κα ημ θνεμάζμομε. Πμοξ πνυηεηκα ακ ζέιμοκ ημ πανηυκη κα 
έπεη θαη εηθυκεξ πμο κα δείπκμοκ αοηά πμο είπαμε  θαη πνυηεηκακ κα 
δςγναθίζμοκ . Έηζη μέζα ζημ επυμεκμ δηάζηεμα γνάραμε, εθηοπχζαμε θαη 
θυραμε  ηηξ απακηήζεηξ ημοξ,  ηα παηδηά  ζοκενγάζηεθακ ακά δφμ θαη  
δςγνάθηζακ θάης απυ θάζε απάκηεζε ηη έδεηπκε ε θνάζε θαη ηα θμιιήζαμε ζε 
έκα πανηυκη. 
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3) Πα παηδηά  πνυηεηκακ  θαη δςγνάθηζακ ηε θηιία θάζε έκα με ημ δηθυ ημο 
ηνυπμ. 
 
 
 
 
 
 
4) Απμθάζηζακ θαη έθηηαλακ   έκα βηβιίμ γηα ηε θηιία με ηίηιμ <<μ Ηςζηάθεξ 
πμο δεκ είπε θίιμοξ» 
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5) Δναμαημπμίεζακ ημ βηβιίμ πμο δεμημφνγεζακ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πνηγςκμρανμφιεξ εκακηίμκ μεγάιμο θανπανία, Βαγγέιεξ 

Ειηυπμοιμξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Γιεοζενία Θαζθανίδμο, Βηβή 

Ηαιμγενάθε  
 
Αθεγεζήθαμε ζηα παηδηά ημ βηβιίμ θαη ζοδεηήζαμε γηα ημοξ ήνςέξ ημο: 
Γηαηί μ θανπανίαξ ήζειε κα θάεη ημκ Πνηγςκμρανμφιε; (Πμκ δήιεοε γηαηί 
είπε πμιιμφξ θίιμοξ). Νμημ ήηακ ημ μοζηηθυ πμο ήζειε μ δοκαηυξ 
θανπανίαξ κα ημο εθμοζηενεοζεί μ Πνηγςκμρανμφιεξ; Γηα πμημ ιυγμ ημκ 
αγαπμφζακ υιμη ηυζμ πμιφ ζημ βοζυ; Πη έθακε έλαιιμ ημκ θανπανία θαη 
υνμεζε ζημκ Πνηγςκμρανμφιε; (Πμ δχνμ, ε γναβάηα πμο ημο έθακακ ηα 
ράνηα ημο βοζμφ). Πη ήηακ αοηυ πμο έζςζε ηε δςή ημο Πνηγςκμρανμφιε; 
(Ε ρανμπακμπιία πμο ημο έθηηαλακ μη θίιμη ημο). Απυ ηε ζοδήηεζε ηα 
παηδηά ζομπένακακ υηη ε θηιία είκαη πημ δοκαηυ υπιμ απυ ηε δφκαμε. 
 
Οακ επέθηαζε ηεξ ζοδήηεζεξ, δεηήζαμε απυ ηα παηδηά κα μαξ πμοκ ημ 
θαζέκα με πμημ ή πμηα παηδηά απυ ηεκ ηάλε έπεη ακαπηφλεη δεζμμφξ 
θηιίαξ. ια ηα παηδηά θάζηζακ ζημκ θφθιμ πανέα με ημ θίιμ πμο δηάιελακ 
θαη παίλαμε έκα παηπκίδη. Πμ θάζε παηδί πανμοζίαδε ζηεκ μμάδα ημ θίιμ 
ημο, πενηέγναθε ηα ελςηενηθά παναθηενηζηηθά ημο θαη γηαηί ημκ λεπςνίδεη 
θαη ημκ αγαπά. Έπεηηα ημο πήνε μηα μηθνή ζοκέκηεολε έηζη χζηε κα μάζεη 
πενηζζυηενα πνάγμαηα γηα ημ θίιμ ημο. 
 
Μη πανέεξ ηςκ θίιςκ θάζηζακ ακηηθνηζηά ζηα ηναπέδηα θαη δςγνάθηζακ μ 
έκαξ ημκ άιιμκ. ηακ ηειεηχζαμε πανμοζίαζακ ηα παηδηά ηα ένγα ημοξ 
ζημκ θφθιμ. 
 
Ναναηήνεζε: Δηαπηζηχζαμε υηη δφμ παηδηά, δομ αδενθάθηα, δεκ εθθνάζηεθακ, δεκ 

δέζεθακ με θακέκα παηδί ηεξ ηάλεξ, δεκ δςγνάθηζακ, δεκ επειέπζεζακ ςξ θίιμη άιιςκ 
παηδηχκ ηεξ ηάλεξ. Ξςηήζαμε γηα πμημ ιυγμ δεκ ηα επέιελε θακέκα παηδί ηεξ ηάλεξ, δεκ 
δςγνάθηζακ, δεκ επειέγεζακ ςξ θίιμη άιιςκ παηδηχκ ηεξ ηάλεξ θαη ηα παηδηά απάκηεζακ 
«Γηαηί δεκ μαξ μηιμφκ, γηαηί δεκ μηιμφκ ζηεκ πανεμφια, γηαηί δεκ παίδμοκ μαδί μαξ ζηεκ 
ηάλε θαη ζηεκ αοιή». Θέζαμε ζηεκ μμάδα ημ πνυβιεμα: Πη ζα θάκμομε γη‟ αοηυ. Νχξ ζα 
βμεζήζμομε ηα παηδηά αοηά κα ζομμεηέπμοκ ζηα παηπκίδηα μαξ, κα είκαη θίιμη μαξ. Πα 
παηδηά πνυηεηκακ: «Κα παίδμοκ μαδί μαξ, κα μαξ μηιμφκ θαη κα μεκ θάζμκηαη ζακ 
αγάιμαηα, κα μεκ θάζμκηαη μυκα ημοξ ζηεκ αοιή». Δφμ κήπηα, ε Δέζπμηκα θαη ε Κηθμιέηα, 
πνμζέθενακ ζηα παηδηά θμοβαδάθηα θαη πνμζπάζεζακ κα θηηάλμοκ μαδί ημοξ έκα θάζηνμ. 
 

Φηηάλαμε έκα παηπκίδη με αθυνμεζε ημ παναμφζη πμο δηαβάζαμε ζηα 
παηδηά. Οπεμαηίζαμε δομ (2) μμάδεξ. Ε μμάδα ημο Πνηγςκμρανμφιε θαη 
ηςκ θίιςκ ημο (πμο θμνά ηα μπιε ρανάθηα) θαη ε μμάδα ημο θανπανία θαη 
ηςκ θίιςκ ημο (πμο θμνά ηα πνάζηκα ρανάθηα). Ε θάζε μμάδα ζπεμάηηζε 
απυ έκα μεγάιμ θφθιμ. Ε εκημιή ήηακ πμιφ απιή. Οημ άθμοζμα ηεξ 
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μμοζηθήξ θαη γηα υζμ δηάζηεμα αοηή δηανθεί, μη δομ μμάδεξ ηνηγονκμφκ 
ειεφζενεξ θαη ακαθαηςμέκεξ ζημ πχνμ. Οηεκ παφζε ηεξ μμοζηθήξ ηα 
παηδηά μέκμοκ αθίκεηα. Ιυιηξ ανπίζμομε κα πηοπάμε ημ ηνίγςκμ πνέπεη ημ 
θάζε παηδί κα βνεη ηεκ μμάδα ημο, κα ζπεμαηίζμοκ ημκ θφθιμ ημοξ θαη κα 
θαηαθένμοκ κα δχζμοκ ημ έκα ζημ άιιμ παηδί, πένη,-πένη, μηα μπάια με 
πνμζμπή, πςνίξ κα ημοξ πέζεη θάης. Ε μμάδα πμο ζα θαηαθένεη κα 
ζοκενγαζηεί θαη δεκ ηεξ πέζεη ε  μπάια γηα υζε χνα επεί ημ ηνίγςκμ ζα 
είκαη ε κηθήηνηα. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Φίιμη, Ξμμπ Θημφηξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Δήμμο Ναναζθεοή, Ημζμά Αζεμίκα 
 
Πεκ χνα ηεξ „πανεμφιαξ‟ μεηά ηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ θάζε παηδί 
πενηγνάθεη ηη έθακε, ζε πμηα γςκηά έπαηλε, με πμημοξ ζοκενγάζηεθε, πχξ 
μμηνάζηεθακ ηα παηπκίδηα, ακ έπαηλε μυκμ ημο ή με άιια παηδηά θ.ιπ. Πα 
παηδηά πενηγνάθμοκ ηη έθακακ θαη παναηενμφμε υηη ζομπιενχκμοκ ημ έκα ημ 
άιιμ, π.π. μ Βίθηςναξ ιέεη, υηη βμήζεζε ημκ Ακηνέα κα θηηάλεη ημ παδι θαη μ 
Ακηνέαξ ημκ επηβεβαηχκεη θαη μάιηζηα είκαη εοπανηζηεμέκμξ πμο ημκ βμήζεζε 
μ θίιμξ ημο. Ε υιε ζοδήηεζε μαξ δίκεη αθμνμή κα αζπμιεζμφμε με ηε θηιία 
θαη πυζμ ζεμακηηθυ είκαη κα έπεηξ θίιμοξ. Ιεηά ημ θαγεηυ δηαβάδμομε ημ 
βηβιίμ „Φίιμη‟. Πμ επηιέλαμε γηαηί έπεη απιυ θαη ζφκημμμ θείμεκμ με λεθάζανα 
μεκφμαηα θηιίαξ. Ναναηενμφμε υηη ηα παηδηά αθμφκ ημ παναμφζη με μεγάιε 
πνμζμπή γηαηί αγγίδεη ηεκ θανδηά ημοξ θαη ζε υιμοξ ανέζεη πμο μ Ηυθθηκμξ 
έθακε ζημ ηέιμξ πμιιμφξ θίιμοξ. Ιεηά ημ παναμφζη αιιά θαη ηηξ επυμεκεξ 
μένεξ αθμιμοζμφκ μη ελήξ δναζηενηυηεηεξ: 
 
ΓΘΩΟΟΑ 

- Αθνυαζε ημο παναμοζημφ 
- Ακαδηήγεζε ημο παναμοζημφ απυ ηα παηδηά βιέπμκηαξ πανάιιεια ηηξ 

εηθυκεξ 
- Οοδεηάμε ηη μαξ άνεζε, ηη δεκ μαξ άνεζε θαη αοηυ πμο μαξ έθακε 

εκηφπςζε. Οεμακηηθυ είκαη υηη ηα παηδηά ακηηιαμβάκμκηαη ημ μήκομα 
υηη γηα κα θάκεηξ θίιμοξ πνέπεη πνχηα κα θάκεηξ θάηη πμο ανέζεη 
ζημοξ άιιμοξ θαη μεηά αοηυ πμο ανέζεη ζε ζέκα. 

 
- Ακ ε θηιία ήηακ…. (απακηήζεηξ παηδηχκ) 

Ακ ε θηιία ήηακ πνχμα, ζα ήηακ πμιφπνςμε 
Ακ ε θηιία ήηακ μμοζηθή, ζα ήηακ πανμφμεκε, δοκαηή, δςενή 
Ακ ε θηιία ήηακ γεφζε, ζα ήηακ θνμοηέκηα, με ζμθμιάηα θαη ζηνυπη 
θνάμοιαξ, ζα ήηακ γιοθηά ημφνηα. 
Ακ ε θηιία ήηακ δςάθη ζα ήηακ γαηάθηα θαη ζθοιάθηα γηαηί ημοξ 
ανέζμοκ ηα πάδηα θαη μη αγθαιηέξ. 
 

- Οοκηαγή Φηιίαξ (ηεκ γνάθμομε θαη ηεκ δηαθμζμμφμε υπςξ μαξ ανέζεη). 
Ριηθά:  
100 θηιά ζοκενγαζία, 40 θιηηδάκηα βμήζεηα, 50 αγθαιηέξ, 10 θμοηαιηέξ 
γέιημ, 100.000 πμηήνηα πανά, πμιφ αγάπε. 
Γθηέιεζε:  
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Ακαθαηεφμομε ηε ζοκενγαζία με ηε βμήζεηα. Ννμζζέημομε ηηξ 
αγθαιηέξ, ηα γέιηα θαη ηεκ πανά. Ναζπαιίδμομε με πμιφ αγάπε. 
Οοκηενείηαη γηα μηα δςή. Ηαιή επηηοπία! 

 
- Ε Ηανδηά ηεξ Φηιίαξ 

Οε μηα μεγάιε θανδηά γνάθμομε ηη είκαη θηιία: 
Κα βμεζάμε 
Κα αγαπάμε 
Κα ζοκενγαδυμαζηε 
Κα πενημέκμομε ηε ζεηνά μαξ 
Κα δεηάμε ζογγκχμε 
Κα μηιάμε εογεκηθά 
Κα ζοδεηάμε. 

 
- Δεμημονγία βηβιίμο: μεηά ηε δναμαημπμίεζε ημο παναμοζημφ απυ ηα 

παηδηά θηηάλαμε ημ δηθυ μαξ παναμφζη. Γηα εηθυκεξ πνεζημμπμηήζεθακ 
μη θςημγναθίεξ ηςκ παηδηχκ κα παίδμοκ ηεκ ηζημνία. Πμ θείμεκμ 
πνμήιζε απυ ημοξ δηαιυγμοξ ηςκ παηδηχκ θαηά ηεκ δναμαημπμίεζε. 

 
ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΑ 

- Ιεηνάμε ημοξ ήνςεξ ηεξ ηζημνίαξ: Οηεκ ανπή μ Ηυθθηκμξ δεκ είπε 
θακέκα θίιμ, πνμζζέημομε  ζοκ έκα (+1) θάζε θμνά. Ννμζέγγηζε ηςκ 
εκκμηχκ θακέκαξ – έκαξ – ιίγμη – πμιιμί. Ννυζζεζε 1-7.  

- Δηάηαλε ανηζμχκ: Νμημκ ζοκάκηεζε πνχημ, δεφηενμ, ηνίημ θ.ιπ. 
- Δηάηαλε ζειίδςκ ημο παναμοζημφ με ηηξ θςημγναθίεξ ηςκ παηδηχκ 

θαηά ηε δναμαημπμίεζε με ζεηνά εμθάκηζεξ ηςκ ενχςκ. 
 
ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ 

Γηθαζηηθά 
- Πμ πάπιςμα ηεξ θηιίαξ. Ιε ηεκ ηεπκηθή ηεξ αηένμμκεξ γναμμήξ θάζε 

παηδί δςγναθίδεη ημ δηθυ ημο θμμμάηη. Ιεηά ηα ζοκζέημομε υια μαδί 
θαη θηηάπκμομε ημ πάπιςμα ηεξ θηιίαξ πμο μαξ αγθαιηάδεη θαη μαξ 
ζθεπάδεη υιμοξ. Ηάζε παηδί δςγναθίδεη ημκ εαοηυ ημο θαη γνάθεη ημ 
υκμμά ημο. 

- Ε θανδηά ηεξ θηιίαξ. Φηηάπκμομε μηα μεγάιε νμδ θανδηά υπμο 
γνάθμομε ηη είκαη θηιία θαη ηα παηδηά ηε δηαθμζμμφκ υπςξ ζέιμοκ με 
ιμοιμφδηα – παηδάθηα θ.ιπ. 

- Πμ δέκηνμ ηεξ θηιίαξ. Φηηάπκμομε έκα μεγάιμ δέκηνμ θαη ημ 
ζημιίδμομε ζε μηα γςκηά ηεξ ηάλεξ. Οηα θοιιανάθηα ημο γνάθμομε 
πνάλεηξ θηιίαξ πμο θάκμοκ θάζε μένα ηα παηδηά, π.π. μ Θεμδυζεξ θαη 
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ε Αγγειηθή ζοκενγάζηεθακ ζημκ οπμιμγηζηή. Θέκε υηη είκαη μη 
θαιφηενμη θίιμη. 

Δναμαηηθή ηέπκε 
Έγηκε δναμαημπμίεζε ημο παναμοζημφ απυ ηα παηδηά. Πα εκζμοζίαζε ηυζμ 
πμιφ πμο δεημφκ ηεκ επακάιερή ηεξ ζπεδυκ θαζεμενηκά. Ηαηαζθεοάζηεθακ 
θαη ηα ακάιμγα θαπέια γηα ημκ θάζε ήνςα. 
Ιμοζηθή αγωγή 
Ιε ηα μμοζηθά υνγακα ζοκζέημομε ηε μμοζηθή ηεξ θηιίαξ. 
Έκκμηεξ „παφζε – ηέηανημ - υγδμμ‟ 
Πναγμφδη „Γιάηε κα γίκμομε θίιμη‟ (εθμάζεζε). 
Ακζνωπμγεκέξ πενηβάιιμκ θαη αιιειεπίδναζε 
Οπέζεηξ με ημοξ άιιμοξ 
Βιέπμομε ζημκ οπμιμγηζηή ημ „Γίμαζηε θίιμη‟ θαη ζοδεηάμε γηα ημ ηη είκαη 
θηιία θαη ηη υπη. 
 

Ση είκαη θηιία Ση δεκ είκαη θηιία 
Κα παίδμομε μαδί ηακ μαιχκμομε 
Κα ζοκενγαδυμαζηε ηακ ηζαθςκυμαζηε θαη μ θαζέκαξ 

ζέιεη κα γίκεη ημ δηθυ ημο 
Κα είμαζηε εογεκηθμί ηακ ιέμε άζπεμεξ ιέλεηξ θαη 

πιεγχκμομε ημοξ άιιμοξ 
Κα δεηάμε ζογγκχμε  
Κα πενημέκμομε ηε ζεηνά μαξ  
Κα μμηναδυμαζηε ηα παηπκίδηα  
Κα ζεβυμαζηε ημ θίιμ μαξ  
Κα δίκμομε θμονάγημ  
Κα ιέμε μπνάβμ ζημοξ θίιμοξ μαξ 
υηακ θαηαθένκμοκ θάηη 

 

 
ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕ 

Δεμημονγία ημο παναμοζημφ πμο πνμήιζε απυ ηα παηδηά ζε πανμοζίαζε 
PowerPoint. 
 
Αλημιόγεζε 
Μη δναζηενηυηεηεξ άνεζακ ζηα παηδηά θαη με εκζμοζηαζμυ ζομμεηείπακ ζ‟ 
αοηέξ. 
 Ναναηενήζαμε μεηά απυ θάζε ζοδήηεζε πμο γίκμκηακ γηα ηεκ „θηιία‟, υηη 
ελμμαιφκμκηακ μη ζογθνμφζεηξ μεηαλφ ηςκ παηδηχκ εοθμιυηενα. 
Πα παηδηά οπεκζφμηδακ ηη είκαη „θηιία‟. 
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Ιαξ έθακε εκηφπςζε έκα παηδί πμο πεηνάδεη ζοπκά ηα άιια παηδηά μεηά απυ 
ζοδήηεζε πήνε μυκμ ημο έκα πανηί θαη έγναρε με ημ δηθυ ημο ηνυπμ „Δεκ 
ηζημπάμε ημοξ άιιμοξ‟. 
Δμφιερε, επίζεξ, πμιφ θαιά θαη ημ „δέκηνμ ηεξ θηιίαξ‟. Έκα αγυνη, μ 
Θεμδυζεξ, παναθηενηζηηθά είπε ζηε κεπηαγςγυ ηεκ χνα πμο βνίζθμκηαξ ζηεκ 
αοιή «Ηονία, υηακ μπμφμε μέζα ζα γνάρεηξ ζημ „δέκηνμ ηεξ θηιίαξ‟ υηη 
ζοκενγάζηεθα με ηεκ Ιηθαέια ζηεκ αοιή γηα θιείζμομε ηεκ ιαθμφβα;» 
Ε θηιία μεηαλφ ηςκ παηδηχκ εκηζπφζεθε θαη μη μμάδεξ ζοκενγαζίαξ 
μεγάιςζακ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Ακζμιυγημ, «Νμηαμάθη», Δαπανίαξ Ναπακηςκίμο 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ιμοζειίμε Ηαηενίκα, 

Ναπαδμγεχνγμο Ιακηχ 
 
[Πμκ θαηνυ πμο πνμςζήζαμε ηηξ δεληυηεηεξ θηιίαξ, δμοιεφαμε ημκ „Ηφθιμ 
ημο κενμφ‟, γη‟ αοηυ θαη επηιέλαμε ημ πμίεμα ημο Δ. Ναπακηςκίμο] 
 
Νανμοζηάδμομε ζηα παηδηά μηα δςγναθηά μ‟ έκα πμηαμάθη θη έκα ζαιηγθάνη. 
Πμ ζαιηγθάνη είκαη μυκμ ημο θαη πηάκεη θμοβέκηα ζημ πμηάμη, «Απυ πμφ 
είζαη πμηαμάθη…», ζέιεη κα ημκ θάκεη θίιμ ημο γηαηί είκαη μυκμ ημο. 
Οοδεηάμε γηα ηεκ έκκμηα ηεξ „θηιίαξ‟. Νυζμ ζεμακηηθή είκαη; Γηαηί μμο 
ανέζεη κα έπς θίιμοξ; Θα ήζεια κα είμαη μυκμξ μμο; Νχξ κα κηχζεη ημ 
ζαιηγθάνη; Νχξ ζομπενηθένμμαη ζημοξ θίιμοξ μμο; 
Νανμοζηάδμομε μηα δεφηενε δςγναθηά- έκα ζφκκεθμ ιοπήζεθε ημ 
ζαιηγθάνη θη έζηεηιε βνμπή. Έηζη βγήθε έκα θαηκμφνγημ ζαιηγθάνη αιιά απ‟ 
ηεκ θάης πιεονά ημο πμηαμμφ (ημ πνχημ ήηακ απυ ηεκ πάκς). Νμημ είκαη 
ημ πνυβιεμα; Νχξ ζα ζοκακηεζμφκ; 
Πεκ ιφζε ηεκ δςγναθίδμομε ζημ πανηί μαξ θαη γνάθμομε ηεκ ιέλε „θηιία‟. 
Αθμιμοζεί θηκεηηθυ παηπκίδη ζε δεογάνηα: έπμομε θηηάλεη με ηα 
θνεβαηάθηα έκακ πμηαμυ μέζα ζηεκ ηάλε. Οηεκ άθνε ημο οπάνπμοκ 
εμπυδηα. Πα παηδηά, πνέπεη κα πενάζμοκ ηα εμπυδηα γηα κα βνεζμφκ ηα δομ 
παηδηά αγθαιηαζμέκα. 
Πναγμοδάμε ημ „Φίιμη, θίιμη θανδημθίιμη‟ 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Έιμεν θαη μ Γμοίιιο, Κηέηβηκη Ιαθ Ηη 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ιακδάιμο νφζα, Οςηενάθε Ομθία 
 

Αθόνμεζε 
Ιε αθμνμή έκα θαβγά δομ παηδηχκ επηιέγμομε κα δηαβάζμομε ζηα παηδηά έκα 
παναμφζη ζπεηηθυ με ηεκ θηιία. Αθμφ ηειεηχζεη ε ακάγκςζε ημο παναμοζημφ 
λεθηκάμε μηα ζοδήηεζε με ημοξ μαζεηέξ ζπεηηθά με ηεκ θηιία. Νυζμ ζεμακηηθή 
είκαη, γηαηί κα έπμομε θίιμοξ, πμημη είκαη μη θίιμη ημο θάζε παηδημφ. 
 
Δναζηενηόηεηα 
Οομθςκμφμε με ηα παηδηά κα παίλμομε έκα παηπκίδη. Γλεγμφμε ηε δηαδηθαζία 
θαη ημοξ θακυκεξ ημο παηπκηδημφ. ςνίδμομε ηα παηδηά ζε μηθνέξ μμάδεξ ηςκ 
ηεζζάνςκ. Έκα μέιμξ ηεξ μμάδαξ θάζε θμνά πανηζηάκεη ημκ Γμοίιιο πμο έπεη 
θμιιήζεη ζε θάπμημ μένμξ ημο δάζμοξ. Πα οπυιμηπα ηνία μέιε ηεξ μμάδαξ 
θαιμφκηαη κα δηαζπίζμοκ ημ δάζμξ (δηαδνμμή με εμπυδηα υπςξ ζηεθάκηα, 
θχκμοξ, ζπμηκηά θ.ιπ.) θαη κα ζχζμοκ ημ θίιμ ημοξ αθμομπχκηαξ ημκ ζημκ 
χμμ μυιηξ θηάζμοκ ζημ ηένμα. Ε δηαδηθαζία ζοκεπίδεηαη μέπνη κα πενάζμοκ 
υια ηα μέιε ηεξ μμάδαξ απυ ηεκ ζέζε ημο Γμοίιιο. Γάκ ε μμάδα δεκ 
θαηαθένεη κα ζχζεη έζης θαη έκα μέιμξ ηεξ, πάκεη. 
Γπέθηαζε: Πα παηδηά θάζμκηαη ζε έκα μεγάιμ θφθιμ θαη ηναγμοδμφκ: 

„Ιέζα ζ‟ έκα θφθιμ 
Νηάκς πμνυ 

κα λένς πμημκ 
θίιμ έπς θαιυ! 
θμνίηζη – αγυνη 

λακζυ – θαζηακυ, 
θμκηά – μαθνηά μμο, 

πμηυ είκαη αοηυ;‟ 

Ηάζε θμνά πμο ηναγμοδμφκ ζεθχκεηαη έκα παηδί θάζε θμνά θαη θάζεηαη 
μπνμζηά απυ ημκ θίιμ ημο, ιέγμκηαξ ημ υκμμα ημο ηειεοηαίμο. Αθμφ 
πενάζμοκ υια ηα παηδηά απυ ηε δηαδηθαζία, δεηάμε απυ αοηά κα θαζίζμοκ ζε 
μηθνέξ μμαδμφιεξ ακάιμγα με ημ πνχμα ηεξ μπιμφδαξ πμο θμνμφκ θαη κα 
επακαιάβμοκ ηε δηαδηθαζία ημο ηναγμοδημφ επηιέγμκηαξ αοηή ηεκ θμνά άιιμ 
θίιμ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πνηγςκμρανμφιεξ εκακηίμκ μεγάιμο θανπανία, Βαγγέιεξ 

Ειηυπμοιμξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Ηαμπενάθε Ιανία, Οοννή Ιανθέιια 
 
Πεκ πνχηε μένα, δηαβάζαμε ηεκ ηζημνία, ε μπμία άνεζε πμιφ ζηα παηδηά. 
Οηε ζοκέπεηα πνμβιεμαηηζηήθαμε πάκς ζε μενηθά ζεμεία, π.π. Γηαηί μ 
Πνηγςκμρανμφιεξ είπε πμιιμφξ θίιμοξ; Γηαηί μ θανπανίαξ δεκ είπε; Πη θάκεη 
γηα ημοξ θίιμοξ ημο μ Πνηγςκμρανμφιεξ; Γηαηί ζημ ηέιμξ ηαΐδεη ημκ θανπανία; 
θ.ιπ. Απυ ηηξ απακηήζεηξ βγάιαμε ηηξ ηδηυηεηεξ ημο θαιμφ θίιμο θαη ηηξ 
θαηαγνάραμε. Έπεηηα ηα παηδηά ήζεια κα παίλμομε ημ παναμφζη. Έηζη 
ζπεδίαζε μ θαζέκαξ ημ ρανάθη πμο πνμηημμφζε κα είκαη, ημ έθμρε θαη ημ 
θυιιεζε ζε ζηεθακάθη. Ηακείξ δεκ ήζειε κα είκαη θανπανίαξ θη έηζη έπαηλε θαη 
ε δαζθάια θμνχκηαξ μάζθα. Οημ ηέιμξ ηεξ δναμαημπμίεζεξ μη θίιμη 
ζπεμάηηζακ θφθιμ θαη πυνερακ μαζαίκμκηαξ θάπμηεξ θηκήζεηξ ζογπνμκηζμμφ 
ζημ νοζμυ ημο ηναγμοδημφ „Ε αγάπε ε μμκαδηθή‟ (απυ ημ CD ημο 
Πνηγςκμρανμφιε). 
 
Πεκ δεφηενε μένα, ηα παηδηά επακαδηεγήζεθακ ημ παναμφζη γηα ημκ θίιμ ημοξ 
πμο απμοζίαδε ηεκ πνμεγμφμεκε μένα. Έηζη είπαμε ηεκ εοθαη΄νηα κα 
επακαιάβμομε ηα παναθηενηζηηθά ηεξ „θαιήξ θηιίαξ‟. Ιαξ βμήζεζακ θαη 
θάπμηεξ εηθυκεξ πμο δείπκμοκ ηη θάκμοκ μη θίιμη ζε ζογθεθνημέκεξ ζηηγμέξ. Μη 
εηθυκεξ ακανηήζεθακ ζημκ ημίπμ θαη ζπμιηάδμκηαη ζοπκά. Πα παηδηά 
νςηήζεθακ ακ ζέιμοκ θαη μη ίδημη κα πνμζθένμοκ θαη κα δεπζμφκ μηα γναβάηα 
ζακ ημο Πνηγςκμρανμφιε γεμάηε δχνα απυ θίιμοξ. Έηζη, μ θαζέκαξ 
δςγνάθηζε ζομβμιηθά δχνα θηιίαξ (ιμοιμφδηα, θανδηέξ, θηιηά, θ.ιπ.) ηυζα, 
υζα θαη μη θίιμη ημο. Ηαηυπηκ, έθακακ ακηαιιαγή δχνςκ θαη θυιιεζακ ηα δχνα 
ημοξ ζηε γναβάηα πμο έπεη ημ πνχμα ηεξ αγάπεξ θαη ηεκ δφκαμε κα γεμίδεη 
υπμημκ ηεκ θμνά με ηνοθενά αηζζήμαηα ημοξ θίιμοξ ημο.  
Φμνχκηαξ ηηξ γναβάηεξ ακαθαιφραμε ηνυπμοξ ζφκδεζεξ με ημοξ θίιμοξ (ζε 
θφθιμ, ζηαονςηά, ζε αιοζίδα..) θαη ηναγμοδήζαμε ηναγμφδηα αγάπεξ θαη 
θηιίαξ („Ιηθνμί θίιμη, μεγάιμη θίιμη‟, „Φίιμη, θίιμη θανδημθίιμη…‟). Πμ ηειεοηαίμ 
ημ θάκαμε θαη ζε θφιιμ ενγαζίαξ. 
Πεκ Πνίηε μένα, μη θίιμη ημο Πνηγςκμρανμφιε πνεηάζηεθε κα ημκ βμεζήζμοκ 
ζε μηα δφζθμιε δηάζςζε. Έπνεπε κα ζχζμοκ έκα ρανάθη πμο είπε πηαζηεί ζηα 
δίπηοα ημο ρανά θαη κα ημ επηζηνέρμοκ ζηε μαμά ημο πενκχκηαξ μέζα απυ 
ζθμηεηκή ζπειηά, γφνς απυ νμοθήπηνεξ, ακάμεζα απυ επηθίκδοκα πενάζμαηα. 
Οημ ηέιμξ, ηαίνηαδακ ημ μεγάιμ με ημ μηθνυ. Έπεηηα, παναηενήζαμε ημκ θφθιμ 
με ημοξ θίιμοξ ημο Πνηγςκμρανμφιε θαη μεηνήζαμε πυζμοξ έπεη απυ θάζε 
είδμξ. Πμ απμηέιεζμα θαηαγνάθεθε ζε θφιιμ ενγαζίαξ. Οηε ζοκέπεηα, 
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ζπεμαηίζαμε ημκ δηθυ μαξ „θφθιμ θηιίαξ‟, δςγναθίδμκηαξ ημοξ θίιμοξ μαξ θαη 
πνμζπαζχκηαξ κα γνάρμομε ημ υκμμά ημοξ.  
Πεκ επυμεκε μένα ζπεμαηίζαμε ρανάθηα με ζθμογγανάθη (ηεπκηθή 
απμηοπχμαημξ) ζηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: ια δηθά μμο! Δέθα θμβενά θυιπα γηα κα ημοξ ηα πάνεηε 

υια, Nele Moost, εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ, 1999 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Γιεοζενία Γμοβάθε, Ηαηενίκα 

Ιανηάθε, Ηαηηκά Γοδμλία 
 
Πμ βηβιίμ ημ μπμίμ δηαιέλαμε κα ενγαζημφμε με ηα παηδηά, χζηε κα 
πνμζεγγίζμομε με ηα παηδηά ηεκ έκκμηα ηεξ θηιίαξ είκαη ημ „ια δηθά μμο‟. 
 
ύκημμε πενηγναθή θεημέκμο: Ο‟ έκα δάζμξ δμφζε έκα θμνάθη πμο ήηακ θαηά 
βάζμξ θαιυ, αιιά ηα ήζειε υια δηθά ημο. Έηζη, με δηάθμνά θυιπα θαη 
θαηενγανηέξ θαηάθενε κα πάνεη ηα παηπκίδηα πμο ήζειε απυ ηα οπυιμηπα δχα 
ημο δάζμοξ. Οημ ηέιμξ υμςξ, θαηάιαβε υηη είκαη θαιφηενα κα έπεη ημοξ 
θίιμοξ ημο θαη κα παίδεη μαδί ημοξ, πανά κα έπεη υια αοηά ηα πνάγμαηα. Έηζη, 
απμθάζηζε, κα ηα γονίζεη πίζς θαη κα ζομμεηέπεη ζημ παηπκίδη. 
 
ΓΘΩΟΟΑ 

Δηαβάζαμε ημ παναμφζη, ημ ζοδεηήζαμε θαη ημ ζπμιηάζαμε δίκμκηαξ έμθαζε 
ζημ υηη ημ θμνάθη ζημ ηέιμξ έμεηκε μυκμ ημο μ‟ έκα ζςνυ άροπα πνάγμαηα. 
Πεκ επυμεκε μένα ημ ζομεζήθαμε θαη ημ ακαδηεγεζήθαμε χζηε κα λεθηκήζμοκ 
μη δναζηενηυηεηεξ ηεξ μέναξ. Βγάιαμε έγπνςμεξ θςημηοπίεξ ημοξ ήνςεξ 
απυ ημ βηβιίμ, ημοξ θυραμε θαη ημοξ θμιιήζαμε μαδί με ηα παηδηά, ημκ έκα 
θάης απυ ημκ άιιμ. Οε θίηνηκεξ θανηειίηζεξ (δφμ μμάδεξ θανηχκ) γνάραμε ηη 
δςάθη ήηακ μ θάζε ήνςαξ θαη ημ θμιιήζαμε δίπια απυ ημ ακηίζημηπμ δχμ. 
Οηε ζοκέπεηα, ημ θάζε παηδί έπνεπε κα δηαιέλεη, απυ ηεκ άιιε μμάδα θανηχκ, 
μηα μπμηαδήπμηε ιέλε (είδμξ δχμο), κα πνμζπαζήζεη κα ηε δηαβάζεη, κα ηεκ 
ακηηζημηπήζεη με μία απυ ηηξ ιέλεηξ ζημ θάκζμκ θαη κα ηεκ θμιιήζεη απυ θάης. 
 
ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΑ 

Ιεηνήζαμε ημοξ ήνςεξ θαη θαηαγνάραμε πυζμη είκαη. Βγάιαμε έγπνςμεξ 
θςημηοπίεξ ηα παηπκίδηα πμο πήνε ημ θμνάθη απυ ημοξ θίιμοξ ημο, 
ακηηζημηπήζαμε ημ θάζε παηπκίδη με ημ θάζε δςάθη θαη θμιιήζαμε δίπια απυ 
ηεκ θςημγναθία ημο δχμο, ημ ακηίζημηπμ παηπκίδη. 
 
ΓΖΗΑΟΠΖΗΑ 

Αημμηθή δςγναθηθή: Πμ θάζε παηδί δςγνάθηζε υ,ηη ζομυηακ θαη υ,ηη ημο άνεζε 
απυ ημ παναμφζη, φζηενα απυ ηεκ ακάγκςζή ημο. 
Δναμαημπμίεζε: Φηηάλαμε θιενάθηα με ημοξ ήνςεξ ημο παναμοζημφ. Πα 
παηδηά επέιελακ ζηεκ ηφπε έκα θιενάθη θαη δηαβάζαμε η‟ υκμμά ημο ήνςα πμο 
ηνάβελε ημ θάζε παηδί. Οηε ζοκέπεηα έγναρακ ζε ζηνμγγοιά θάκζμκ η‟ υκμμα 
ημο ήνςα θαη ημκ δςγνάθηζακ γηα κα θηηάλμομε ηα θαπειάθηα ηςκ ενχςκ. 
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Γπεηδή ήηακ δφζθμιμ γηα θάπμηα παηδηά κα δςγναθίζμοκ ημ δςάθη ημοξ, 
δηάιελακ έκα θίιμ ημοξ, γηα κα ηα βμεζήζεη. Ημιιήζαμε ημ ζηνμγγοιυ θάκζμκ 
ζ‟ έκα γαιάδημ ζηεθακάθη θη έηζη μιμθιενχζεθακ ηα θαπειάθηα. Νήνε θάζε 
παηδί ημκ ήνςά ημο θαη λεθίκεζε ε δναμαημπμίεζε. Ε δναμαημπμίεζε 
επμγναθήζεθε. 
εηνμηεπκία: Βγάιαμε απυ παηνυκ ημ θμνάθη, ημ ζπεδηάζαμε ζε θακζμκ 
δηαθμνεηηθχκ πνςμάηςκ θαη μαδί με ηα παηδηά ημ θυραμε θαη ημ θμιιήζαμε. 
Πμ βάιαμε ζε μηα ρειή ζέζε ζημκ ημίπμ, γηα κα ημ βιέπμομε θαη κα μαξ 
ζομίδεη υηη είκαη θαιφηενα κα παίδμομε με ημοξ θίιμοξ μαξ θαη κα 
μμηναδυμαζηε ηα παηπκίδηα μαξ. 
 
ΙΜΡΟΖΗΕ 

Δεμημονγήζαμε έκα ηναγμφδη βαζηζμέκμ ζημ παναμφζη πμο δηαβάζαμε χζηε κα 
εμπεδςζεί ε έκκμηα ηεξ θηιίαξ. Γνάραμε ηα ιυγηα, ημ επεκδφζαμε μμοζηθά με 
υνγακα θαη ημ επμγναθήζαμε ζε θαζέηα. 
Πμ ηναγμφδη είκαη ςξ ελήξ: 
Ιηα θμνά θη έκα θαηνυ/ Έκα θμνάθη απ‟ ημ πςνηυ/ Ήζειε παηπκίδηα πμιιά/ ςνίξ 
κα δεηήζεη ηίπμηα (θνα θνα)/ Ηαη ημοξ θίιμοξ ημο απαηά /Ηάκμκηαξ γέιηα πμιιά/  Πη 
έθιερεξ;  /Πμο ιαγμφ έκα μαληιάνη/ ηεξ αιεπμφξ έκα νμιυη/ ημο ανθμφδμο έκα 
πμδήιαημ/ θαη ημο αζβμφ έκα βηβιίμ/ ημο γμονμοκημφ ηα παηηκάθηα/ θαη ηεξ 
θμοθμοβάγηαξ ηεκ αιοζίδα/  Γη‟ αοηυ θαη πνέπεη:  /πμημξ ζέιεη ηςκ άιιςκ ηα 
παηπκίδηα/ κα ηα δεηάεη εογεκηθά/ γηαηί αιιηχξ δεκ ζα έπεη θίιμοξ/ θαη ζα μείκεη 
μμκαπυξ (2). 

 
ΦΡΟΖΗΕ ΑΓΩΓΕ 

Σοπμθηκεηηθυ παηπκίδη: ΄‟Οηε χνα ηεξ θηιίαξ‟. Πα παηδηά πςνίδμκηαη ζε 
δεογάνηα με θιήνμ, χζηε κα μεκ δηαιέγμοκ ζοκέπεηα ημκ ίδημ θίιμ ημοξ θαη κα 
ημοξ δμζεί ε εοθαηνία κα ζοκενγαζημφκ θαη με άιια παηδηά, θαη με μμοζηθή 
οπυθνμοζε πμνεφμοκ. ηακ ζηαμαηήζεη ε μμοζηθή, ημοξ δεηείηαη, π.π. κα 
πάνμοκ αγθαιίηζα ημ έκα ημ άιιμ, κα δχζμοκ ημ πένη, κα πμοκ έκα μοζηηθυ. 
ηακ αθμοζηεί λακά ε μμοζηθή πμνεφμοκ πάιη, θηηάπκμκηαξ άιιμ δεογάνη θαη 
εθθνάδμοκ ζοκαηζζήμαηα θηιίαξ. 
 
ΙΓΘΓΠΕ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ 

Ιηιήζαμε γηα ηα δςάθηα ημο βηβιίμο. Νμηα είκαη, πμο δμφκε θαη επεθηαζήθαμε 
θαη ζε άιια δχα. Γίδαμε εηθυκεξ απυ δχα, ηηξ ζπμιηάζαμε θαη ηα θαηαηάλαμε 
ζε μμάδεξ (δχα πμο δμοκ ζηε δμφγθια, ζημ αγνυθηεμα, ζημ δάζμξ, ζημοξ 
πάγμοξ θαη ζηε ζάιαζζα). 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Πνηγςκμρανμφιεξ, Βαγγέιεξ Ειηυπμοιμξ, εθδυζεηξ 

Ναηάθε. 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Ηαναμακή Θεμμκηά, Κηάιια 

Νακαγηχηα. 
 
- Οοδεηάμε γηα ηεκ δηαθμνεηηθυηεηα. Ακαθένεηαη μ θαζέκαξ ζηα δηθά ημο 
ελςηενηθά παναθηενηζηηθά θαη ακαγκςνίδμομε μμμηυηεηεξ θαη δηαθμνέξ 
μεηαλφ μαξ.  
- Οοδεηάμε γηα ημ ηη ζεμαίκεη „Φηιία‟ θαη γνάθμομε πνμηάζεηξ πμο ζα μαξ 
βμεζήζμοκ κα έπμομε/θάκμομε θίιμοξ. 
- Δςγναθίδμομε ημ θίιμ ή ηεκ θίιε μαξ θαη πνμζπαζμφμε κα γνάρμομε ημ 
υκμμά ηεξ/ημο. 
- Ο‟ έκα πανηί θοθιχκμομε η‟ υκμμα ημο θίιμο ημοξ. 
- Ηάκμομε „εθιμγέξ‟ «Νμημξ είκαη μ θαιφηενμξ θίιμξ» θαη γνάθμοκ η‟ υκμμα 
ημο παηδημφ πμο κμμίδμοκ υηη είκαη μ θαιφηενμξ θίιμξ ημοξ ζ‟ έκα πανηί 
πνμπςνμφμε ζηεκ θακμκηθή δηαδηθαζία ηςκ εθιμγχκ.. 
- Γηζάγμομε ζηα παηδηά ημ ζπήμα ημο „Πνηγχκμο‟. Λεπςνίδμομε ημ ηνίγςκμ 
ακάμεζα ζ‟ άιια ζπήμαηα. Ναηάμε πάκς ζε μηθνά – μεγάια ηνίγςκα. 
- Δηαβάδμομε θη άιιμ βηβιίμ γηα ηεκ θηιία „Μ Αζεμάθεξ, ημ πμιφπνςμμ 
ρανάθη‟. 
- Ναίδμομε ζεαηνηθυ παηπκίδη. Ηάπμημξ γίκεηαη Αζεμάθεξ θαη μμηνάδεη ηα 
ιέπηα ημο. 
- Δεμημονγήζαμε „Πμ θμοηί ηςκ θίιςκ‟. Γνάθμομε η‟ υκμμά ημο θάζε παηδημφ 
ζε πανηάθη ημ θάκμομε θιήνμ θαη θάζε μένα ημ θάζε παηδί ηναβάεη έκα θιήνμ 
ηοπαίμ με ημ υκμμα ημο παηδημφ πμο ζα παίλεη. 
- Ιαζαίκμομε ηναγμφδηα υπςξ „Φίιμη γηα πάκηα‟ θαη „Μ πημ δοκαηυξ είκαη μ 
ζμθυξ‟. 
- Ναίδμομε παηπκίδηα υπςξ: α) Βνίζθμομε έκα θίιμ θαη με ηεκ παφζε ηεξ 
μμοζηθήξ πασδεφμομε μ έκαξ ημκ άιιμ ζημ μάγμοιμ, ηνίβμομε ηηξ μφηεξ, 
αθμομπάμε ηηξ πιάηεξ μαξ, β) Οηεκ „πανεμφια‟ θάπμημξ απυ ηα παηδηά 
θνφβεηαη θαη θάπμημξ άιιμξ πμο ζηέθεηαη υνζημξ με γονηζμέκε ηεκ πιάηε 
ζηεκ πανέα, πνμζπαζεί κ‟ ακαγκςνίζεη/κα θαηαιάβεη πμημξ ιείπεη. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Γννίθμξ ράπκεη γηα έκα θίιμ, Ray, Hannay, εθδυζεηξ 

Οαββάιαξ, 2005 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Άκκα Ννμοζαιίδε, Δέζπμηκα 

Ιαδανάθε 
 
1ε Δναζηενηυηεηα 
Νανμοζηάζαμε ημ παναμφζη ζηα παηδηά θαη ημοξ θαιέζαμε κα δμοκ ημ 
ελχθοιιμ θαη κα μαξ πενηγνάρμοκ ημ ζέμα πμο θακηάδμκηακ υηη είπε ημ 
παναμφζη. Πμ δηαβάζαμε θαη έπεηηα ηα παηδηά ημ ακαδηεγήζεθακ βιέπμκηαξ 
ηηξ εηθυκεξ. 
2ε Δναζηενηυηεηα 
Οοδεηήζαμε γηα ημοξ θίιμοξ μαξ (πχξ μκμμάδμκηαη, πχξ ημοξ γκχνηζακ, γηαηί 
ημοξ ζεςνμφκ θίιμοξ ημοξ). 
3ε Δναζηενηυηεηα 
Ιε βάζε ηηξ εηθυκεξ ημο παναμοζημφ, ηα κήπηα ακαγκχνηζακ ηα δχα ηεξ 
πανέαξ ηςκ θίιςκ θαη ηα ηαληκυμεζακ ακά θαηεγμνία (4 θυηεξ, 2 γασδμονάθηα, 
2 αγειάδεξ, θ.ιπ.) 
4ε Δναζηενηυηεηα 
Ιέηνεζακ πυζεξ θμνέξ ημ παναμφζη ακέθενε ηε ιέλε „θίιμξ‟. Παθηηθά, 
ζεθχκαμε θάπμημ παηδί θαη έγναθε ημκ ακηίζημηπμ ανηζμυ θαζχξ πνμπςνμφζε 
ε μέηνεζε. 
5ε Δναζηενηυηεηα 
Απιχζαμε εηθυκεξ ζηεκ πανεμφια πμο ζπεηίδμκηακ με ηεκ θηιία θαη θαιέζαμε 
ηα παηδηά αθμφ ηηξ θμηηάλμοκ πνμζεθηηθά, κα μαξ πενηγνάρμοκ θαη κα 
μακηέρμοκ ημ ζέμα ηςκ εηθυκςκ. 
6ε Δναζηενηυηεηα 
Δναμαημπμίεζε ημο παναμοζημφ. Ηάζε παηδί ακέιαβε ημ νυιμ εκυξ δχμο θαη 
αθμφ θυνεζε ημκ ακάιμγμ ελμπιηζμυ (θαπειάθη ακάιμγμο δχμο θαη φθαζμα) 
ημ δναμαημπμίεζακ επηηοπχξ. 
7ε Δναζηενηυηεηα 
Πναγμοδήζαμε θαη μάζαμε δφμ ηναγμοδάθηα γηα ηεκ θηιία: „Μ Ιηπάιεξ‟ θαη 
΄Φίιμη, θίιμη θανδημθίιμη΄ 
8ε Δναζηενηυηεηα 
Αθμφ μάζαμε ημ ηναγμοδάθη ΄μ Ιηπάιεξ΄ θαη ηηξ θηκήζεηξ πμο ακαθένεη, ηα 
παηδηά πςνίζηεθακ ζε δεογανάθηα θαη αθμφγμκηαξ ημ ηναγμοδάθη, εθηέιεζακ 
ηηξ θηκήζεηξ ζημ θίιμ-δεογάνη ημοξ (π.π. πασδεφς μαγμοιάθηα, ηα αοηάθηα, ηα 
μαιιάθηα, θ.ά…) 
9ε Δναζηενηυηεηα 
Οε θφιιμ ενγαίαξ με ημοξ ζηίπμοξ ημο ηναγμοδημφ „Φίιμη, θίιμη θανδημθίιμη‟, 
έιεηπακ ζογθεθνημέκεξ ιέλεηξ θαη ζηε ζέζε ημοξ οπήνπακ άδεηα 
ηεηναγςκάθηα ζηα μπμία ηα παηδηά ζπεμαημπμίεζακ ηηξ ιέλεηξ πμο έιεηπακ. 
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10ε Δναζηενηυηεηα 
Πα παηδηά δςγνάθηζακ θάηη πμο επηζομμφζακ θαη πάνηζακ ζημκ αγαπεμέκμ 
ημοξ θίιμ. 
11ε Δναζηενηυηεηα 
Δηαβάζαμε ημ παναμφζη „Μ μαφνμξ θυηζοθαξ θαη μ άζπνμξ γιάνμξ‟. Πα απηδηά 
ακαδηεγήζεθακ ημ παναμφζη θμηηχκηαξ ηηξ εηθυκεξ. Οοδεηήζαμε γηα ηεκ θηιία 
ακελανηήηςξ θοιήξ θαη πνχμαημξ. 
12ε Δναζηενηυηεηα 
Ιάζαμε πχξ γνάθεηαη ε ιέλε Φ Ζ Θ Ζ Α. Οε θφιιμ ενγαζίαξ έκςζακ θμοθίδεξ 
θαη ζπεμαηίζηεθε ημ θάζε γνάμμα απ‟ ηα μπμία απμηειείηαη ε ιέλε θηιία. Απυ 
θάης λακάγναρακ μυκα ημοξ ηεκ ιέλε. 
13ε Δναζηενηυηεηα 
Ηηκήζεθακ ειεφζενα ζηεκ αίζμοζα αθμιμοζχκηαξ ημκ νοζμυ ημο ηαμπμονίκμ 
(ανγά ή γνήγμνα..). υηακ ημ ηαμπμονίκμ ζηαμαημφζε, ηα παηδηά εθηειμφζακ ηεκ 
εκημιή πμο ημοξ ιέγαμε μαδί με ημ θίιμ ή ημοξ θίιμοξ ημοξ (θάκμομε αγθαιηά, 
ζηέικμομε θηιί, ακηαιιάζμομε πεηναρία, πενπαηάμε πενάθη – πενάθη, θ.ά..) 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally Grindley, εθδυζεηξ 

Ναπαδυπμοιμξ, 1999 / Πμ γεφμα ηςκ ιφθςκ, Geoffroy de Pennart, 

εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Ιαονέιμο ανμφια,  Δεμενηδίδμο 

Ιανία 
 
Ννηκ λεθηκήζμομε με ηηξ δεληυηεηεξ θηιίαξ, είπαμε δμοιέρεη με ηα 

ζοκαηζζήμαηα θαη ηηξ αλίεξ. Γηα ηεκ αοημεθηίμεζε είπαμε θηηάλεη „Ιε ηα 
θηενά ηςκ θίιςκ μμο‟, υπμο θάζε παηδί έθακε ζεηηθά ζπυιηα γηα ημοξ θίιμοξ 
ημο πάκς ζε πεηαιμφδεξ πμο θηηάλαμε (ηα παηδηά πνμηίμεζακ ηηξ πεηαιμφδεξ 
απυ ηα πμοιηά).  
Ιε αθμνμή ηεκ έκκμηα ηεξ ζοκενγαζίαξ ηα παηπκίδηα: „Ιε έκα πακί θαη έκα 
μπαιάθη‟ ( ακά δομ ηα παηδηά θμοκμφκ ημ πακί πςνίξ κα ημοξ πέζεη ε μπάια), 
„Ημίηα, ηη μπμνμφμε κα πεηφπμομε μαδί‟ (μεηαθμνά μπάιαξ πςνίξ πένηα με ηεκ 
πιάηε). 
Οηηξ Ηανέθιεξ Γπίιοζεξ ηςκ Οογθνμφζεςκ μη οπυιμηπμη πνμζθένμοκ ιφζεηξ 
γηα ηεκ επίιοζε υπη μυκμ ζογθνμφζεςκ αιιά θαη παναπυκςκ. Αθμνμή ζηάζεθε 
ε απμοζία θάπμηςκ παηδηχκ-θίιςκ απυ ημ ζπμιείμ θαζχξ θαη έκα γνάμμα πμο 
έδςζε έκα θμνηηζάθη ημο κεπηαγςγείμο ζε παηδάθη ηεξ Α‟ ηάλεξ, με 
απμηέιεζμα κα ζομθςκήζμομε υηη μπμνμφμε κα γνάθμομε γνάμμα, μήκομα ζε 
θίιμοξ θαη κα ημ βάδμομε ζημ „Έπεηξ μήκομα‟.  
Ανγυηενα, ζηεκ γημνηή θαη ζηα γεκέζιηα θάπμηςκ παηδηχκ, θηηάλαμε μηα 
δςγναθηά-αοημθίκεημ. Οημκ Ηφθιμ, ηα παηδηά μάκηεοακ ηη ημοξ άνεζε 
(θαγεηυ, ηναγμφδη, ηαηκία, παηπκίδη) θαη έπαηνκακ αοημθυιιεημ γηα θάζε ηη πμο 
μάκηεοακ ζςζηά. Οημ ηέιμξ, ρεθίζαμε ημκ θαιφηενμ θίιμ (εθείκμξ πμο 
μάκηερε ηα πενηζζυηενα). 
Ννηκ δμοιέρμομε με ημ βηβιίμ, θάζε παηδί είπε δακεηζηεί, απυ ημ ζπμιείμ, 
ζπίηη ημο βηβιία ζπεηηθά με ηεκ „θηιία‟ θαη ζοδήηεζακ με ημοξ γμκείξ ημοξ „ηη 
θάκεη έκαξ θαιυξ θίιμξ,.. με πμημ ηνυπμ μη ήνςεξ ηςκ ηζημνηχκ ήηακ θαιμί 
θίιμη..‟. Αθμφ δηαβάζαμε ημ παναμφζη „Πμ γεφμα ηςκ ιφθςκ‟, ζοδεηήζαμε γηα 
ηε θηιία, δναμαημπμηήζαμε ημ παναμφζη θαη θαηυπηκ μίιεζακ γηα ημκ θαιφηενυ 
ημοξ θίιμ θαη ελήγεζακ ημ γηαηί είκαη θίιμη. 
Οημ „ακζνςπάθη ημο μήκα‟ δςγνάθηζακ ημκ θαιφηενμ θίιμ ημοξ θαη γνάρακε 
ημ υκμμά ημο. Πα πνάγμαηα πμο ιέπζεθακ απυ ηα παηδηά, γνάθηεθακ ζε έκα 
πανηυκη θακζυκ πνχμαημξ μπιε (Θάιαζζα – Ιπμοκάηζα – Φμονημφκα θαη ζηα 
θηκηζηνίκηα ημο πιμίμο πμο δςγναθίζαμε, πνμζζέζαμε ηηξ θςημγναθίεξ ημοξ) 
θαη ελεγήζαμε πςξ υηακ είμαζηε θαιμί θίιμη, ημ μεζεμένη ημ πιμίμ ζα 
πεγαίκεη ζηε Ιπμοκάηζα, ζηεκ ακηίζεηε πενίπηςζε ζα πεγαίκεη ζηε 
Φμονημφκα.  
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Γπίζεξ, γηα βηχζμοκ ηεκ ζεμαζία ηεξ ζοκενγαζίαξ, ηα παηδηά ζε δεογάνηα, 
έθιεηζακ ηα μάηηα ημοξ με πακί θαη θναηχκηαξ έκα μανθαδυνμ ηαοηυπνμκα, 
δςγνάθηδακ με μμοζηθή οπυθνμοζε. Γηα κα βηχζμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ 
εμπηζημζφκεξ πμο πνέπεη κα έπμοκ μη θίιμη μεηαλφ ημοξ, δέζαμε ηα μάηηα ημο 
εκυξ θαη πνεζημμπμηχκηαξ ημφβια ροπμθίκεζεξ ςξ εμπυδηα, ζε απυζηαζε ημ 
έκα απυ ημ άιιμ, δεμημονγήζαμε έκα μμκμπάηη. Μ θίιμξ ημο θαη ζοκμδυξ ημο 
έπνεπε κα ημο θηκεί ηα πυδηα έηζη χζηε κα θηάζεη ζημ ηένμα πςνίξ κα πέζεη 
θάης. 
 
„ΦΖΘΖΑ‟ 
 
1. Μη δναζηενηυηεηεξ πμο πναγμαημπμηήζεθακ ζηεκ ηάλε γηα ηεκ απυθηεζε 
δελημηήηςκ θηιίαξ ήηακ μη ελήξ (ηεκ πενίμδμ πμο δμοιέραμε ηηξ 
δναζηενηυηεηεξ ηηξ θηιίαξ, ζηεκ ηάλε μαξ έηνεπε ημ ζέμα Γηνήκε): 
 

 Οοδήηεζε με ηα παηδηά γηα δηάθμνεξ οπμζεηηθέξ θαηαζηάζεηξ υπμο 2 

παηδηά/θίιμη δηαθςκμφκ γηα θάηη. Οηα οπμζεηηθά αοηά ζεκάνηα ηα 

παηδηά θαιμφκηακ κα δχζμοκ ιφζεηξ.Ν.π Φςημγναθία 2 παηδηχκ πμο 

ηζαθχκμκηαη γηα έκα παηπκίδη. Ξςηάμε ηα παηδηά πςξ ζα μπμνμφζε κα 

επηιοζεί αοηή ε δηαθςκία. 

 Δεμημονγία αθίζαξ ζηεκ μπμία ζομμεηείπακ υια ηα παηδηά με ζφκζεμα 

«Γίμαζηε υιμη θίιμη, βμεζάμε μ έκαξ ημκ άιιμ-δε πηοπάμε!». Νάκς ζηεκ 

αθίζα έγναρακ ηα παηδηά ημ ζφκζεμα υπςξ μπμνμφζακ θαη δςγνάθηζακ θαη 

παιάμεξ πενηχκ γηα κα δχζμοκ έμθαζε ζημ ΔΓ ΠΡΝΑΙΓ. Γηα κα δχζμοκ 

μάιηζηα έμθαζε ζημ δε πηοπάμε πάκς ζηηξ παιάμεξ πμο δςγνάθηζακ έθακακ 

θαη μεγάια Υ. 

 Φηηάλαμε υιμη μαδί ημ «Νάπιςμα ηεξ Γηνήκεξ». 

Ηάζε παηδί είπε πανηάθηα(εμείξ πνεζημμπμηήζαμε πμιφπνςμα post its) εκυξ 

ζογθεθνημέκμο πνχμαημξ. Ν.π Μ Γηάκκεξ ηα μχβ, ε Ακαζηαζία ηα θίηνηκα 

θ.μ.θ 

Ηάζε θμνά πμο θάπμημ απυ ηα παηδηά έθακε θάηη θαιυ θαη ζεηηθυ π.π: 

Βμεζμφζακ ζημ μάδεμα ηεξ ηάλεξ, Βμεζμφζακ θάπμημ θίιμ κα βάιεη ημ 

μπμοθάκ ημο ή ηα παπμφηζηα ημο, μάδεοακ ηα ζηνχμαηα μεηά ημκ φπκμ, ηυηε 

έκα πανηάθη με ημ πνχμα πμο ημοξ ακηηπνμζχπεοε έμπαηκε ζημ πάπιςμα ηεξ 

Γηνήκεξ. Πμ πάπιςμα απμηειείηαη απυ πμιιά μηθνά πμιφπνςμα πανηάθηα θαη 

θοζηθά ημ πνχμα πμο οπενηζπφεη δείπκεη πςξ εθείκμ ημ παηδί έθακε ηα 

πενηζζυηενα ζεηηθά πνάγμαηα. 
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2. Πμ παηδηθυ βηβιίμ με ημ μπμίμ δμοιέραμε ζηεκ ηάλε μαξ με ζηυπμ ηεκ 

ακάπηολε δελημηήηςκ θηιίαξ ήηακ ημ « Μη θίιμη 

είκαη γηα πάκηα» ηεξ Sally Grindley&Penny Dann, 

εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ. 

Ιε αθμνμή ημ παναμφζη πμο μηιμφζε γηα ηεκ θηιία 

ακάμεζα ζε μηα αιεπμφ θαη μηα ανθμφδα μηιήζαμε 

με ηα παηδηά θαη γηα ηεκ δηαθμνεηηθυηεηα ηςκ 

θίιςκ μαξ. Γηα ημ πχξ υιμη μαξ δεκ είμαζηε ίδημη 

αιιά πανυια αοηά μπμνμφμε κα είμαζηε θίιμη. Οημ 

ζογθεθνημέκμ παναμφζη μη 2 θίιμη αιεπμφ θαη 

ανθμφδα θάπμηα ζηηγμή ηζαθχκμκηαη γηαηί ε 

αιεπμφ ήζειε κα παίλεη εκχ ε ανθμφδα κα 

θμημεζεί. Ξςηήζαμε ηα παηδηά ηη ζα μπμνμφζε κα 

είπε γίκεη γηα κα απμθεοπζεί μ ηζαθςμυξ ακάμεζά 

ημοξ. Οοδεηήζαμε ιμηπυκ γηα ημ πχξ θαμηά θμνά 

πνέπεη κα ζεβυμαζηε ημ θίιμ μαξ μ μπμίμξ μπμνεί κα έπεη δηαθμνεηηθή δηάζεζε 

απυ ηε δηθή μαξ θαη μεκ μεκ ημκ ακαγθάδμομε κα θάκεη πνάγμαηα πμο δεκ 

ζέιεη. 

Οηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ επυμεκεξ μέναξ θάζε παηδί με 

ζεηνά πνυηεηκε ημ αγαπεμέκμ ημο παηπκίδη θαη έπεηηα ημ έπαηδε υιε ε μμάδα 

μαδί. Οακ απμηέιεζμα εθείκε ηεκ εμένα ηα παηδηά έπαηλακ ημ αγαπεμέκμ 

παηπκίδη υιςκ ηςκ θίιςκ ημοξ θαη υπη μυκμ ημ παηπκίδη πμο ανέζεη ζημοξ 

ίδημοξ. 

Έπεηηα δςγναθίζαμε ημ παναμφζη θαη υια ηα παηδηά δςγνάθηζακ  ηα 

δομ δςάθηα αγαπεμέκα θαη υπη μαιςμέκα πηα. 
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ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ 

 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:   Ννμοζαιίδμο Άκκα,  αιθηά 

Ναναζθεοή,  Ιαδανάθε Δέζπμηκα 
 
1. Ιαζαίκμομε ή εθεονίζθμομε δηθά μαξ ζοκζήμαηα έηζη χζηε κα 

ακαπηοπζεί ημ μμαδηθυ  ζοκαίζζεμα (Νανάδεηγμα ζοκζήμαημξ : -άθηα –

άθηα- άθηα  κα ηα δμοδμοκάθηα!!!!). 

 

2. Ιάζθεξ ζοκαηζζεμάηωκ. 

Ιπιε: ζομςμέκμξ 

Ηυθθηκε: πανμφμεκμξ 

Ηίηνηκε: ιοπεμέκε 

Ννάζηκε: θμοναζμέκε 

Πμ θάζε παηδί παίνκεη θαη θμνάεη μία μάζθα θαη  ιέεη ζηα οπυιμηπα 

παηδηά πμημξ είκαη μ ιυγμξ γηα ημκ μπμίμ έπεη αοηά ηα ζοκαηζζήμαηα ηε 

ζογθεθνημέκε μένα!!! Αοηυ βμεζάεη ηα παηδηά ζημ κα κηχζμοκε μηθεία 

με ηα οπυιμηπα παηδηά θαη κα ανπίδμοκ κα ακμίγμκηαη ζηεκ μμάδα. 

 

3. Σμ νμιόη ηωκ ζοκαηζζεμάηωκ 
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Έπεηηα ηα παηδία βάδμοκ ημκ δείθηε ημο « νμιμγημφ» ζημ ακηίζημηπμ 

πνμζςπάθη ζφμθςκα με ηα ζοκαηζζήμαηα ημοξ θαη ελεγμφκ γηα πμημ 

ιυγμ κηχζμοκ έηζη. 

 
4. Σμ κηόμηκμ ηεξ ηάλεξ μαξ. 

Φηηάπκμομε έκα κηυμηκμ πμο πάκς ακηί γηα ανηζμμφξ έπμομε 

ημπμζεηήζεη ηηξ θςημγναθίεξ μαξ.  

Ηάζε θμνά πμο επηιέγεηαη έκα πιαθίδημ ιέμε απυ έκα θαιυ 

παναθηενηζηηθυ ηςκ παηδηχκ πμο απεηθμκίδμκηαη πάκς ζηηξ 

θςημγναθίεξ. 

 
5. Σμ μονάκημ ηόλμ ηεξ θηιίαξ. 

Φηηάπκμομε ηηξ ιςνίδεξ ηςκ πνςμάηςκ απυ ημ μονάκημ ηυλμ, έπεηηα ζε 

θάζε πνχμα γνάθμομε έκα υκμμα απυ ηα παηδηά ηηξ μμάδαξ θαη 

βάδμομε θαη ηεκ ακηίζημηπε θςημγναθία ημο παηδημφ…έπεηηα 

ημπμζεημφμε ηεκ μία ιςνίδα  θάης απυ ηεκ άιιε με απμηέιεζμα κα 

θηηάλμομε έκα μονάκημ ηυλμ.  

Έπεηηα ζοδεηάμε με ηα παηδηά  υηη « θάζε πνχμα απυ μυκμ ημο είκαη 

έκα υμμνθμ πνχμα αιιά υηακ είκαη υια εκςμέκα μπμνμφκ κα θηηάλμοκ 
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ημ ΜΡΞΑΚΖΜ ΠΜΛΜ» θαη θάκμομε θαη ηεκ ακηηζημίπηζε με ημοξ 

ακζνχπμοξ υηη θάζε άκζνςπμξ απυ μυκμξ ημο είκαη πμιφ ζεμακηηθυξ 

αιιά υηακ είκαη υιμη εκςμέκμη ηυηε ζίγμονα θηηάπκμοκ πημ υμμνθα θαη 

ζεμακηηθά πνάγμαηα…… 

 
6. Ιεηάδμζε εκένγεηαξ. 

Ηαζυμαζηε υιμη ζε θφθιμ θαη βάδμομε ημ δελί πένη  απυ πάκς θαη ημ 
ανηζηενυ πένη απυ θάης θαη « μεηαδίδμομε» ανγά με ημ δελί πένη  ηεκ 
εκένγεηα μαξ ζημ δελί πένη ημο άιιμο αηζζακυμεκμη υιμη εκςμέκμη θαη 
δεμέκμη. 
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 ΒΖΒΘΖΜ:   Έκα θμοηάβη κηχζεη μμκαληά, Γογέκημξ Πνηβηδάξ, εθδυζεηξ  

Γιιεκηθά Γνάμμαηα, Πμ θαγθνί θαη ημ ζθμομπνί, Γογέκημξ Πνηβηδάξ, 

εθδυζεηξ Γιιεκηθά Γνάμμαηα 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Πνηακηαθοιιάθε Ηαίηε , Ηαηζαθάνμο 

Ιανία, Ημθθίκμο Θέκα 
 

νεζημμπμηήζαμε  ηεκ αθήγεζε ηεξ ηζημνίαξ ημο Γ. Πνηβηδά, Πμ θαγθνί 
θαη ημ ζθμομπνί, πμο με ηυζμ πημφμμν απμδίδεη ηεκ θηιία, ημ ζομθένμκ 
πμο μδεγεί ζηεκ δηαμάπε – πυιεμμ, ημκ θαηαιφηε ζμθυ-γενμκηυηενμ θαη 
ρφπναημμ εκδηάμεζμ πμο „ζχδεη‟ ηε θαηάζηαζε θαη επακαθένεη ηεκ εηνήκε 
ζε θίιμοξ θαη ζογθάημηθμοξ. Ε ακηαπυθνηζε ήηακ άμεζε ζηα ζπυιηα θαη ηηξ 
πνμηάζεηξ ηςκ παηδηχκ γηα άιιμ ηέιμξ ή δηαθμνεηηθή δηεοζέηεζε ζηεκ 
ελέιηλε ημο μφζμο. Πμ αλημιμγήζαμε ζε δφμ θαηεγμνίεξ αημμηθά. Αοηυ πμο 
ημοξ άνεζε θαη μδεγμφζε ζηε δηαηήνεζε ηεξ θηιίαξ θαη αοηυ πμο ημοξ 
θυβηζε πενηζζυηενμ θαη μδεγμφζε ζημκ πυιεμμ. 

Ιε ημ ηέιμξ ηεξ ζοδήηεζεξ δμοιέραμε εηθαζηηθά. Πα παηδηά 
ηαμπμκάναμε ηέμπενα ζε ζθμογγάνη πάκς ζε πανηυκη θαη απυδςζακ ημκ 
βοζυ. Αθμφ ζηέγκςζε, έθμρακ ζε γιαζζέ δομ υνζηα ράνηα πμο θυιιεζακ 
ζημ ένγμ ημοξ. Δηάιελακ ακάμεζα ζηηξ θςημγναθίεξ ηε δηθή ημοξ γηα 
πνυζςπμ ημο εκυξ ρανημφ θαη ηε θςημγναθία εκυξ θίιμο ημοξ γηα ημ 
δεφηενμ ράνη. 
Έηζη αοζυνμεηα είπαμε ημ πνχημ θμηκςκηυγναμμα ηεξ ηάλεξ με ηίηιμ 
«Φηιίεξ…: Ακ εγχ είμαη ημ θαγθνί, εζφ είζαη ημ ζθμομπνί!» 
Οε άιιμ επίπεδμ, πνμβιεμαηηζηήθαμε γηα ημκ „επζνυ‟ ρανά, ηεκ 
οπεναιίεοζε, ηη κηχζμοκ ηα ράνηα υηακ θηκδοκεφμοκ, ακ μπμνμφκ κα 
κηχζμοκ θηιία μεηαλφ ημοξ.. 

Οε άιιε πενίπηςζε, με αθμνμή ηεκ Ναγθυζμηα εμένα Ννμζηαζίαξ ηςκ 
δχςκ, δηαζεμαηηθά, επελενγαζηήθαμε ηεκ ηζημνία ημο Γ. Πνηβηδά „Έκα 
θμοηάβη κηχζεη μμκαληά‟. Πεκ αθήγεζε μμηναζηήθαμε με ηα παηδηά χζηε κα 
δχζμομε έμθαζε ζηεκ ακηίζεζε μμκαληά (πςνίξ θίιμοξ) – ζοκηνμθηά (με 
θίιμοξ). 

Οηεκ ζοδήηεζε – αλημιυγεζε ηα παηδηά ακέζονακ ηα ζοκαηζζήμαηα πμο 
έπμομε ζε θάζε μία απ‟ ηηξ πενηπηχζεηξ θαη ηα απέδςζακ με ηεκ γιχζζα 
ημο ζχμαημξ. Αημμηθά επέιελακ ζε πμηα πενίπηςζε ζα ήζειακ κα 
βνίζθμκηαη θαη πμηα κα απμθεφγμοκ. Πέιμξ, ζογθεκηνχζαμε ζηναηεγηθέξ 
ζομπενηθμνάξ γηα κα απμθημφμε –θαη ζεμακηηθυηενμ- κα δηαηενμφμε 
θηιίεξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: ια δηθά μμο! Δέθα θμβενά θυιπα γηα κα ημοξ ηα πάνεηε 
υια, Nele Moost, εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ, 1999 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Ηαηζάια Ηονηαθή, Ηαναηδά Γηνήκε , 

Λεκμγηάκκε Δήμεηνα 
 
ΓΘΩΟΟΑ 
Ννμθμνηθυξ ιυγμξ: 
Δηαβάδμομε παναμφζηα θαη πμηήμαηα. 
Δηαβάδμομε αγγειίεξ. 
Βνίζθμομε πανμημίεξ θαη αηκίγμαηα. 
Οθεθηυμαζηε ιέλεηξ απυ δηάθμνα γνάμμαηα. 
Ακαδηεγμφμαζηε ηεκ ηζημνία δίκμκηαξ δηθυ μαξ ηέιμξ. 
Φηηάπκμομε έκα δηθυ μαξ παναμφζη. 
Δηαβάδμομε πενημπέξ πμο βιέπμομε ζημ πάνηε. 
Γναπηυξ ιυγμξ: 
Φηηάπκμομε πηκαθίδεξ θαη ζήμαηα θαη γνάθμομε ζπεηηθά. 
Γνάθμομε μηα δηθή μαξ αγγειία ζηεκ εθεμενίδα. 
Ναηπκίδη θνομμέκμο ζεζαονμφ με θνάζεηξ „Σάλε ζημ…‟ 
Ακηηζημηπίδμομε εηθυκα δχμο με ημ υκμμα ή ηε θςκή ημο (Ηάνηεξ). 
Ρπμζέημομε ηη έγναθε ημ πμκηνυ βηβιίμ θαη ηα γνάθμομε. 
Γνάθμομε ηα δηθαηχμαηα ηςκ δχςκ. 
 
ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΑ 
Ηάνηεξ γηα ηαφηηζε με βάζε ημ πνχμα. 
Πμπμζεημφμε δχα ζηηξ θςιηέξ ημοξ: έκκμηεξ πάκς, θάης, πάκς απυ, θάης 
απυ, ρειά, παμειά, μπνμζηά, πίζς. 
Βνίζθμομε μμμηυηεηεξ θαη δηαθμνέξ ζε θάνηεξ με θμοκειάθηα. 
Φηηάπκμομε πίκαθεξ απιήξ θαη δηπιήξ εηζυδμο με δχα θαη η‟ ακηηθείμεκα πμο 
έπαζακ. 
Ακηηζημηπίδμομε ακηηθείμεκα έκα πνμξ έκα θαη έκα πνμξ πμιιά (Μη 3 
ανθμφδεξ). 
Δηάηαλε εηθυκςκ με βάζε ημ πνυκμ (Δέκηνμ πμο μεγαιχκεη, Θφθμξ θαη 
γάηδανμξ). 
Γεςμεηνηθά ζηενεά: (Ένπεηαη ημ θμνάθη θνοθηείηε ζημκ θφβμ). 
Μ Παποδνυμμξ: (Νήγαηκε ημ γνάμμα ζημ δέκηνμ πμο είκαη μπνμζηά θαη δεληά 
απυ ημ θμνάθη). 
Ιπάιεξ θαη θμνίκεξ. 
Γνάθμομε ημκ ανηζμυ ηεξ Νονμζβεζηηθήξ. 
Φηηάπκμομε βηβιίμ με 10 ζειίδεξ. Οηεκ 1ε δςγναθίδμομε έκα ακηηθείμεκμ, 
ζηεκ 2ε δφμ θ.ιπ. (γνάθμομε θαη ημκ ακηίζημηπμ ανηζμυ). 
Ιαζαίκμομε ηαθηηθά ανηζμεηηθά. 
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ΙΜΡΟΖΗΕ 
Ιμοζηθέξ αλίεξ: Ιε αθμνμή ημ πενπάηεμα ηςκ δχςκ, μαζαίκμομε ηηξ έκκμηεξ 
μιυθιενμ, μηζυ, ηέηανημ θαη υγδμμ. 
Επμσζημνίεξ: Φηηάπκμομε θάπμηεξ επμσζημνίεξ θαη ηηξ παίδμομε. 
Πναγμφδηα: Ε θμοθμοβάγηα, Ε αιεπμφ θαη ηα ζηαθφιηα, Μ ιαγυξ θαη ε πειχκα. 
 
ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚ (Φοζηθυ θαη Ακζνςπμγεκέξ) 
Οοδήηεζε γηα:  
Πα δχα ημο δάζμοξ, ημο αγνμφ, ηεξ δμφγθιαξ. Νχξ θηηάπκμοκ ηηξ θςιηέξ 
ημοξ θαη πμφ (παναηενμφμε πναγμαηηθή θςιηά πμοιημφ). Πα παναθηενηζηηθά 
ηςκ δχςκ, ηςκ πμοιηχκ, ηςκ ενπεηχκ (με 2, 4 πυδηα ή ακ ζένκμκηαη, 
ηνίπςμα, πμφπμοια, μαιιί, μέγεζμξ). 
Ηαηεγμνίεξ δχςκ: Φοημθάγα, ζανθμθάγα θαη παμθάγα. 
Πηξ ςθέιεηεξ ημο δάζμοξ θαζχξ θαη ημοξ θηκδφκμοξ. 
Πεκ Νονμζβεζηηθή θαη ηηξ θςηηέξ. 
Πμ Παποδνμμείμ θαη ημκ ηαποδνυμμ. 
Πεκ Ηοθιμθμνηαθή αγςγή. 
Πμ ηζίνθμ θαη ημοξ δςμιμγηθμφξ θήπμοξ. 
Πα δηθαηχμαηα ηςκ δχςκ. 
Βνίζθμομε ζημκ πάνηε πενημπέξ πμο δμοκ άγνηα δχα θ.ιπ. 
Ναναηενμφμε, επίζεξ, πχξ ζομβμιίδμκηαη ζ‟ αοηυκ μη ζάιαζζεξ, ηα βμοκά, ηα 
δάζε, ηα πμηάμηα. 
Πα ζοκαηζζήμαηα ηςκ δχςκ θαη πχξ μαξ ημ δείπκμοκ. 
Πεκ θηιία. 
 
ΓΖΗΑΟΠΖΗΑ 
Φηηάπκμομε ζε πανηυκη έκα δάζμξ με θςιηέξ δηαθυνςκ δχςκ. 
Φηηάπκμομε ζήμαηα θαη πηκαθίδεξ γηα ημ δάζμξ, υπςξ ΑΝΑΓΜΞΓΡΓΠΑΖ ΠΜ 

ΗΡΚΕΓΖ. 

Ηαηαζθεοή μαζθχκ γηα δναμαημπμίεζε θαη ναμθχκ γηα πμοιηά. 
Ηαηαζθεοή ζθακηδυπμηνμο με πιαζηειίκε θαη μδμκημγιοθίδεξ. 
Ηαηαζθεοή ζήθεξ θαγεημφ γηα ηα πμοιηά (απυ θμοηηά γάιαθημξ). 
Δςγναθίδμομε ηα δηθαηχμαηα ηςκ δχςκ. 
Δςγναθηθή δχςκ πμο δμοκ ζε δηάθμνεξ πενημπέξ (ζάιαζζα, ένεμμ, θ.ιπ.). 
 
ΔΞΑΙΑΠΖΗΕ ΠΓΚΕ 
Δναμαημπμίεζε ημο παναμοζημφ, υπςξ θαη ημο «Ε Θηιή θαη ε Δηδή». 
Ακαπανάζηαζε δχςκ ζηεκ δμφγθια. 
 
ΦΡΟΖΗΕ ΑΓΩΓΕ 
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Μη ιαγμί ζημ δάζμξ (πχνμξ). 
Ε μπάια ζημκ θφθιμ (Γάηα θαη πμκηίθη). 
Ιήια. 
Ημνυηδμ. 
Αιεπμφ θαη θιςζζυπμοια. 
Αιεπμφ – αιεπμφ ηη χνα είκαη; 
Ξμιυη, νμιμγάθη μμο, ηη χνα είκαη; 
Ηνοθηυ. 
Ηοκεγεηυ. 
Μ ιαγυξ ζημ ιάθθμ έπεζε. 
Ναγίδεξ θαη αιεπμφ (βαζφ-νεπυ). 
Ηαζέηα Ηοκεγμφ: „Ναίδμομε θαη γομκαδυμαζηε‟ (Πζίνθμ) 
Θφθμξ θαη ανκί. 
Μ ζθίμονμξ ζα πακηνεοηεί (εμένεξ ηεξ εβδμμάδαξ). 
 
ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕ 
Ναναθμιμοζμφμε DVD απυ ημοξ Γνεοκεηέξ. ‟Δεξ πχξ μεγαιχκμοκ ηα δχα 
ζημ αγνυθηεμα/ ημο δάζμοξ/ ηεξ δμφγθιαξ‟. 
Βνίζθμομε ζημ δηαδίθηομ εηθυκεξ ζπεηηθέξ με ημ ζέμα μαξ. Γνάθμομε ημ 
παναμφζη ηςκ παηδηχκ ζημκ Ε/Ρ θαη ημ εθηοπχκμομε. 
Ναίδμομε ημ παηπκίδη „Μη 3 ανθμφδεξ‟ (απυ ημ Θμγηζμηθυ ημο οπμονγείμο). 
Γνάθμομε ηηξ ιέλεηξ γηα ηα παηπκίδηα μαξ θαη ημοξ πίκαθεξ ζημκ οπμιμγηζηή. 
Οθακάνμομε εηθυκεξ απυ ημ παναμφζη θαη ηα παηδηά θάκμοκ „ακηηγναθή-
επηθυιιεζε‟. 
Φηηάπκμομε μαδί με ηα παηδηά ημκ αημμηθυ πίκαθα δηπιήξ εηζυδμο, με εηθυκεξ 
δχςκ θαη ακηηθεημέκςκ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally Grindley, Penny Dan, 

εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ, 1999 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ημιμθοζηά Ανγονχ, Ναπαθναζά 

Ξμδάκα 

 

Οοδήηεζε 
 

Αθμφ δηαβάζμομε ζηεκ πανεμφια ηεκ ηζημνία, πνμθαιμφμε ζοδήηεζε. 
Οοδεηάμε πχξ αηζζάκμκηαη μη δφμ ήνςεξ (ανθμφδμξ Δαπανίαξ - αιεπμοδίηζα 
Καηαιία) θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ελέιηλεξ ηεξ ηζημνίαξ. 

- Νχξ πενκμφκ ηεκ πνχηε βυιηα ημοξ; 
- Πη απάκηεζε μ ανθμφδμξ υηακ ημκ νχηεζε ε αιεπμοδίηζα εάκ είκαη 

θίιμη; 
- Πη απάκηεζε μ ανθμφδμξ ζηεκ ενχηεζε ηεξ αιεπμοδίηζαξ γηα ημ «ηη 

θάκμοκ μη θίιμη» 
- Νχξ αηζζάκζεθε μ ανθμφδμξ υηακ ήζειε κα θμημεζεί θαη ε θίιε ημο 

ημκ εκμπιμφζε; 
- Νχξ αηζζάκζεθε ε αιεπμοδίηζα υηακ μ ανθμφδμξ δεκ ζομθχκεζε μαδί 

ηεξ θαη δεκ έγηκε ε επηζομία ηεξ; Πη έθακε; 
- Νχξ αηζζάκζεθε μ ανθμφδμξ υηακ θαηάιαβε υηη ζηεκμπχνεζε ηεκ 

θίιε ημο θαη ηη έθακε; 
- Νχξ αηζζάκζεθε μ ανθμφδμξ υηακ δεκ έβνηζθε ηεκ θίιε ημο; 
- Πειηθά, υηακ βνέζεθακ ζημ ηέιμξ ηεξ ηζημνίαξ, πχξ ακηέδναζακ; 

Ηαηαιήγμομε, ιμηπυκ, ζε ζομπενάζμαηα θαη λεπςνίδμομε υια υζα θάκμοκ μη 
θίιμη μαδί: Ναίδμοκ ζοκηνμθηά, μμηνάδμκηαη υ,ηη έπμοκ, μμηνάδμκηαη ηα 
πνάγμαηα πμο αγαπμφκ πημ πμιφ, μη θίιμη βμεζμφκ μ έκαξ ημκ άιιμκ υηακ έπεη 
ακάγθε, μη θίιμη ζέβμκηαη ηηξ ακάγθεξ ημο άιιμο, μη θίιμη δεηάκε ζογγκχμε 
υηακ ζηεκμπςνήζμοκ ημκ θίιμ ημοξ. Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα. 
 
ΓΘΩΟΟΑ / ΓΞΑΦΕ 
Απμθαζίδμομε με ηα παηδηά θαη γνάθμομε ζε ιίζηα ηα παναπάκς 
ζομπενάζμαηα θαη ζηε ζοκέπεηα, θςδηθμπμημφμε με  ιέλεηξ – θιεηδηά αοηά πμο 
θάκμοκ μη θίιμη μαδί (Οοκηνμθηά – Ιμηναζηά – Βμήζεηα – Οεβαζμυξ - Φηιία). 
νεζημμπμηχκηαξ ηηξ θανηέιεξ με ηηξ παναπάκς ιέλεηξ θαη θηκεηά γνάμμαηα 
ηα παηδηά θαιμφκηαη κα θάκμοκ ακαζφκζεζε ηςκ ιέλεςκ αοηχκ. 
 
ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ (Δναμαηηθή Πέπκε) 
Αθμφ λακαδηαβάζμομε ηεκ ηζημνία θαη δμφμε ηηξ εηθυκεξ, πανμηνφκμομε ηα 
παηδηά κα δναμαημπμηήζμομε ηεκ ηζημνία. Πα παηδηά ακά δφμ μμηνάδμκηαη 
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νυιμοξ θαη παίδμοκ ημ ζεκάνημ θαη πανμοζηάδμοκ κέεξ ζθεκέξ με ημοξ δφμ 
ήνςεξ. 
 
ΦΡΟΖΗΕ ΑΓΩΓΕ 
Σοπμθηκεηηθυ παηπκίδη. Νανμηνφκμομε ηα παηδηά κα ζομμεηέπμοκ ζε παηπκίδηα 
«ακάπηολεξ εμπηζημζφκεξ ζημ θίιμ μαξ». Πμπμζεημφμε δηάθμνα εμπυδηα ζημκ 
πχνμ (ζηεθάκηα, νάβδμοξ, ημφβια, θανέθιεξ). Έκα παηδί έπεη θιεηζηά ηα 
μάηηα θαη ημ άιιμ ημ μδεγεί βμεζχκηαξ ημ κα πενπαηήζεη λεπενκχκηαξ ηα 
εμπυδηα πςνίξ κα πηοπήζεη. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πμ θάηη άιιμ, Ηάζνηκ Ηέηβ – Ηνηξ Ξίκηει, εθδυζεηξ Ναηάθε, 

1997 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ξμδή Ηαδακηδυγιμο, Ναφιμξ  

Δεμενηδήξ, Οηδενά Αιελάκδνα, Άιθεζηηξ Δειηάθε 

 

Πμ παηδηθυ βηβιίμ «Πμ θάηη άιιμ» απμηειεί μηα ηζημνία πμο πναγμαηεφεηαη 
ηηξ έκκμηεξ ηεξ δηαθμνεηηθυηεηαξ / εηενυηεηαξ θαη ηεξ θηιίαξ με μμκαδηθυ 
ηνυπμ. Ε υιε πιμθή ημο εκ ιυγς παναμοζημφ είκαη θαοζηηθά απιή, αιιά 
ηυζμ αιεζηκή. Ε εηθμκμγνάθεζε είκαη πνςηυηοπε θαη ακηηζημηπεί με ημ 
θείμεκμ. Πα κήπηα μέζα απυ ηεκ πενηπέηεηα ημο πνςηαγςκηζηή έμαζακ 
πςξ ε απυννηρε ιυγς δηαθμνεηηθυηεηαξ έπεη ςξ απμηέιεζμα ηε δοζηοπία 
θαη ημ πυζμ ζεμακηηθή είκαη ε απμδμπή ηεξ πςνίξ κα πνέπεη ε ίδηα κα 
αιιμηςζεί. Γπηπιέμκ, ημκίδεηαη ηδηαίηενα ε θηιία θαη ηα ζεηηθά 
απμηειέζμαηα πμο έπεη ζημκ θαζέκα. 
 
Πμ βηβιίμ πανμοζηάζηεθε ζηα παηδηά, γηα κα ημ λεθοιιίζμοκ θαη κα 
ζπμιηάζμοκ ηηξ εηθυκεξ ημο, πνηκ γίκεη ε ακάγκςζή ημο. Αθμιμφζεζε μηα 
ζφκημμε ζοδήηεζε ζπεηηθά με ημ ακηηθείμεκμ πμο πενημέκμοκ ηα παηδηά κα 
πναγμαηεφεηαη ημ παναμφζη θαη ηηξ ανπηθέξ ημο ηδέεξ γηα ηεκ ελέιηλε ηεξ 
ηζημνίαξ. Οηε ζοκέπεηα, δηαβάζηεθε ημ παναμφζη θαη ζημ ηέιμξ έγηκακ 
ενςηήζεηξ ζηα παηδηά με ζθμπυ κα ζπμιηάζμοκ ηεκ πμνεία ημο ήνςα, ηηξ 
ροπμιμγηθέξ ημο μεηαπηχζεηξ, ηεκ απυννηρε πμο δέπηεθε απυ ημκ 
θμηκςκηθυ ημο πενίγονμ, ηεκ ανπηθή ημο άνκεζε κα δεπηεί ημκ δηαθμνεηηθυ 
θίιμ πμο ημο πηφπεζε ηεκ πυνηα θαη ηεκ ηειηθή απμδμπή ημο 
δηαθμνεηηθμφ. 
 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ 
 
1) Ννμηείκαμε ζηα παηδηά κα θηηάλμομε μηα ζοκηαγή θηιίαξ. Πα παηδηά μαξ 
οπαγυνεοζακ ηα ζοζηαηηθά μηαξ θαιήξ θηιίαξ θαη ημοξ ηνυπμοξ 
ζομπενηθμνάξ πμο πνέπεη κα αθμιμοζμφμε γηα κα είμαζηε θαιμί θίιμη ή κα 
θάκμομε κέμοξ θίιμοξ. Μη πνμηάζεηξ ηςκ παηδηχκ θαηαγνάθεθακ ζε έκα 
μεγάιμ πανηυκη θαη ζοκμδεφηεθακ απυ εηθαζηηθέξ δεμημονγίεξ ηςκ 
παηδηχκ. ημ πανηυκη αοηυ ακανηήζεθε θαη παναμέκεη αθυμε ζε εμθακέξ 
ζεμείμ ηεξ ηάλεξ μαξ. Ε ζοκηαγή ηεξ θηιίαξ μαξ, είκαη ε αθυιμοζε: 
 

 Ιμηνάδμμαη ηα παηπκίδηα θαη ηα οιηθά με ηα άιια παηδηά. 
 Βμεζχ ηα άιια παηδηά. 
 Δεηχ ηε ζεηνά μμο „Ιηα εζφ.. μηα εγχ‟. 
 Δεηχ ζογγκχμε. 
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 Θές υμμνθα ιυγηα. 
 Αγθαιηάδς. 

 
2) Γνάραμε ζε έκα πανηί ημο μέηνμο ηε ιέλε „θηιία‟ ζε δηαθμνεηηθέξ γιχζζεξ 
θαη ηηξ ζογθνίκαμε (Γιιάδα= Φηιία, Γαιιία= Amiti‟e, Ζηαιία= Amicizia, 
Αγγιία= Friendship, Ζζπακία= Amistad, Αιβακία= Soqueri). Ννμθέναμε ηεκ 
θάζε ιέλε λεπςνηζηά θαη αθμιμοζμφζε ε επακάιερε απυ ηα παηδηά. Πέιμξ, 
εκημπίζαμε ηηξ πχνεξ αοηέξ ζημκ παγθυζμημ πάνηε. 
 
3) Δηαβάζαμε ζηα παηδηά πανμημίεξ1 πμο έπμοκ ζπέζε με ηεκ θηιία θαη μαδί με 
ηα παηδηά επελενγαζηήθαμε ημ πενηεπυμεκυ ημοξ. Οηε ζοκέπεηα, ηα παηδηά 
πςνίζηεθακ ζε δφμ μμάδεξ θαη αθμφ δηάιελακ απυ μηα πανμημία ακέιαβακ κα 
ηεκ δςγναθίζμοκ ζε πανηί ημο μέηνμο. Έπεηηα, ημπμζεηήζαμε ηηξ δςγναθηέξ 
ζε δφμ δηαθμνεηηθά ζεμεία ηεξ ηάλεξ θαη με ημ άθμοζμα μμοζηθήξ ηα παηδηά 
θηκμφκηακ ειεφζενα. Οηεκ παφζε, θάζε μμάδα ζπεμάηηδε θφθιμ γφνς απυ ηε 
δςγναθηά ηεξ. 
 
4) Ννμηείκαμε ζηα παηδηά κα θηηάλμομε „βναπηυιηα θηιίαξ‟ θαη κα ηα πανίζμομε 
ζημοξ θίιμοξ μαξ. Πμοξ μμηνάζαμε πμιφπνςμα θμνδυκηα θαη πάκηνεξ θαη ημ 
θάζε παηδί δεμημφνγεζε απυ έκα βναπηυιη. Βαζηθυξ θακυκαξ ήηακ κα δμζεί ζε 
θάζε παηδί απυ έκα βναπηυιη. Πμ θάζε παηδί ακέθενε ημ υκμμα ημο παηδημφ 
πμο ήζειε κα δχζεη ημ βναπηυιη θαη μεηά ημ ημπμζεημφζε ζηεκ ακηίζημηπε 
θανηέια ημο παηδημφ, ζημκ πίκαθα ακαθμνάξ μκμμάηςκ (=πανμοζημιυγημ). Ιε 
αοηυ ημκ ηνυπμ ημ παηδί πμο είπε ήδε έκα βναπηυιη πάκς ζημ υκμμά ημο δεκ 
έπαηνκε δεφηενμ θαη θακέκα παηδί δεκ έμεηκε πςνίξ βναπημιάθη. Οημ ηέιμξ, ηα 
παηδηά πήνακ ηα „βναπηυιηα θηιίαξ‟ ζημ ζπίηη ημοξ. 
 
 

                                                 
1
 Νανμημίεξ: Ε δςή πςνίξ θηιία είκαη ζακ ημκ μονακυ δίπςξ ήιημ (Γιιεκηθή Νανμημία) 

Ιεκ πνμζηαηεφεηξ ημκ εαοηυ ζμο με θνάπηε. Ννμζηάηερέ ημκ με ημοξ θίιμοξ ζμο 

(Πζεπηθή πανμημία) 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Δε ζ‟ έπς θίιε, Γεςνγία Θάηηα, Οεηνά „Οοκαηζζεμαηηθή – 

Ημηκςκηθή – Δηαπμιηηηζμηθή αγςγή‟, εθδυζεηξ Δηάπιμοξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ξέιμο νηζηίκα, Πζημιάθε Έιιε 

 

Οηεκ ανπή ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ -με αθμνμή μηα μμάδα θμνηηζηχκ πμο 
πνεζημμπμημφζε ηεκ έθθναζε «Δε ζ‟ έπς θίιε», θαηά ηεκ δηάνθεηα ειεφζενςκ 
δναζηενημηήηςκ θαη ημο δηαιείμμαημξ-, δηαβάζαμε ημ μμυηηηιμ βηβιίμ ηεξ 
Γεςνγίαξ Θάηηα. Αθμφ έγηκακ ενςηήζεηξ θαηακυεζεξ, πανμμμηάζαμε ηεκ 
„θηιία‟ μ‟ έκα δέκηνμ πμο ακζίδεη με αγάπε, υμμνθεξ ιέλεηξ πμο δεκ 

πιεγχκμοκ, με βμήζεηα ζημ θίιμ πμο έπεη ακάγθε.. θαη πμο μαναίκεηαη με ημ 
μίζμξ, ηηξ άζπεμεξ θμοβέκηεξ, ημοξ θαβγάδεξ θαη ηεκ άνκεζε βμήζεηαξ. 
 

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ 
 
1) Φηηάλαμε με ηα απμηοπχμαηα ηςκ παιαμχκ θάζε παηδημφ ημ 
„Ναιαμυδεκηνμ‟ ηεξ Φηιίαξ θαη γνάραμε ηα μκυμαηά μαξ. 
 
 2) Γνάραμε ζε πάνηηκα βναπημιάθηα ηα μκυμαηά μαξ θαη δηαιέλαμε έκα θίιμ 
μαξ γηα κα ημ πενάζμομε ζημ πένη ημο, αηηημιμγχκηαξ ηεκ επηιμγή μ‟ έκα 
ζεηηθυ ημο παναθηενηζηηθυ. 
 
3) Δηαβάζαμε ημ πμίεμα ημο Δαπανία Ναπακηςκίμο, «Μη δομ θίιμη» θαη ημ 
δναμαημπμηήζαμε. 
 
4) Δηαβάζαμε ημ βηβιίμ «ηακ ζομχκς» (βιέπε Βηβιημγναθία) θαη 
θαηαγνάραμε με πμημοξ ηνυπμοξ ακηημεηςπίδμομε ημκ ζομυ μαξ. 
 
5) Ακαθέναμε αημμηθά „Πη μαξ ζομχκεη πενηζζυηενμ‟ θαη θιείζαμε ημ ζομυ 
μαξ μέζα ζ‟ έκα μπαιυκη (ημ θμοζθχζαμε με „ζομυ‟) θαη έπεηηα ημκ αθήζαμε 
ειεφζενμ κα θφγεη (ημ λεθμοζθχζαμε).  
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πνηγςκμρανμφιεξ εκακηίμκ Ιεγάιμο θανπανία, Ειηυπμοιμξ 

Βαγγέιεξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Γοθνμζφκε αηυγιμο, Ιανία      

    Ιμοηνίθα 

 

 

Μ ΠΞΖΓΩΚΜΣΑΞΜΡΘΕΟ 
 
Γίκαη έκα βηβιίμ πμο ημ ήλενακ ηα παηδηά, θαζχξ ημοξ ημ είπε δηαβάζεη ε 
εθπαηδεοηηθυξ θαη ημοξ άνεζε. Πμ λακαδηαβάζαμε, ημκίδμκηαξ ηηξ θαιέξ 
πνάλεηξ πμο έθακε μ Πνηγςκμρανμφιεξ θαη μη θίιμη ημο θαη ακανςηεζήθαμε 
γηαηί μ θανπανίαξ δεκ είπε θίιμοξ. Πηξ θαηαγνάραμε θαη θάπμηα παηδηά 
ακαδηεγήζεθακ ημ παναμφζη θμηηχκηαξ ηηξ εηθυκεξ. 

- Απυ ημ θμοηί ηεξ θηιίαξ, ηα παηδηά πςνίζηεθακ ζε δεογανάθηα θαη 
δςγνάθηζακ ακά δφμ ημοξ ήνςεξ ημο παναμοζημφ θαη ημ ζθεκηθυ.  
Έθμρακ ημοξ ήνςεξ θαη ημοξ βάιαμε ζε θαιαμάθηα. Ηάπμημ παηδί 
έγναρε απυ μυκμ ημο ηε ιέλε θηιία θαη ηεκ θμιιήζαμε ζημ 
θμοθιμζέαηνμ μαδί με ημ ζθεκηθυ. Πα παηδηά έπαηλακ ημ παναμφζη ζημ 
θμοθιμζέαηνμ. Πμοξ άνεζε ηυζμ πμιφ πμο ήζειακ κα ημ παίλμοκ θαη 
ζηεκ αοιή θαη έηζη μεηέθενακ ημ θμοθιμζέαηνμ ζηεκ αοιή θαη έπαηλακ, 
ακηαιιάζζμκηαξ θμφθιεξ. Ιπαίκμκηαξ ζηεκ ηάλε, θαηαγνάραμε υιεξ 
ηηξ θαιέξ πνάλεηξ πμο έθακακ ηα παηδηά θαη ηηξ θμιιήζαμε ζημ 
πάπιςμα ηεξ θηιίαξ (Βμήζεζακ μ έκαξ ημκ άιιμκ ζηε μεηαθμνά, 
ζοκενγάζηεθακ ζημ θμοθιμζέαηνμ θαη ακηάιιαλακ θμφθιεξ). 

- Ηαηαζθεοή βηβιίμο, υπμο ηα παηδηά, αθμφ πνχηα είπακ ημ θαζέκα πυηε 
θάπμημξ είκαη θαιυξ θίιμξ, δςγνάθηζακ αοηυ πμο είπακ θαη ημ 
θαηέγναρε ε εθπαηδεοηηθυξ ζηε δςγναθηά ημο θαζεκυξ. Έγηκε 
ζεηνμζέηεζε δςγναθηχκ θαη δέζημυ ημοξ ζε ελχθοιιμ με ζπήμα ημκ 
Πνηγςκμρανμφιε θαη ηα παηδηά ημ δηάβαζακ ζηε πανεμφια. Ιπήθε ζηε 
δακεηζηηθή βηβιημζήθε. 

- Μμαδηθυ θμιιάδ με ζέμα ημκ Βοζυ ημο Πνηγςκμρανμφιε. 
- Οε άιιε δναζηενηυηεηα, ηα παηδηά βνήθακ ημ ζπήμα ημο 

Πνηγςκμρανμφιε θαη μέηνεζακ ηηξ πιεονέξ ημο θαη ηηξ γςκίεξ ημο. 
Έηζη δμοιέραμε θαη ηεκ έκκμηα ημο ανηζμμφ 3. 

- Αθμφζαμε δομ ηναγμφδηα απυ ημ CD ημο Πνηγςκμρανμφιε, πμο έπμοκ 
ζπέζε με ηεκ θηιία, ηα μάζαμε θαη πμνέραμε ζημ νοζμυ ημοξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Αζεμάθεξ, ημ πμιφπνςμμ ρανάθη», Marcus Pfister,   
εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ. 

  Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Οέβε Ναΐδα, Αμαιία Ιμηναζγεηε 

 
 

Πμ βηβιίμ αοηυ μπμνεί κα δηαβαζηεί ζηα παηδηά ανθεηέξ θμνέξ θαη κα 
γίκμοκ δηαθμνεηηθέξ δναζηενηυηεηεξ θάζε θμνά (π.π., ηε μία θμνά 
επακαδηήγεζε θαη εηθαζηηθά, ηεκ επυμεκε μένα ζοδήηεζε θαη δναμαημπμίεζε). 
 
Οοδήηεζε: 
Οοδεηάμε πχξ αηζζάκμκηαη μη ήνςεξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηζημνίαξ. 
Νχξ κηχζεη μ Αζεμάθεξ γηα ηα γοαιηζηενά ημο ιέπηα; 
Γηαηί ήζειε θαη ημ μηθνυ ρανάθη έκα ηέημημ ιέπη; 
Νχξ ιέηε κα αηζζάκζεθε ηχνα πμο ανκήζεθε κα ημο δχζεη έκα; 
Γηαηί αηζζάκεηαη ηυζμ μυκμξ μ Αζεμάθεξ; 
Γηαηί αηζζάκεηαη ηχνα ηυζμ πανμφμεκμξ; 
Νχξ αηζζάκμκηαη ηχνα ηα άιια ράνηα ημο βοζμφ πμο έπμοκ θαη αοηά απυ έκα 
γοαιηζηενυ ιέπη; 
Μ Αζεμάθεξ ζηεκ ηζημνία μαξ δεκ ήζειε κα μμηναζηεί κα ιέπηα ημο. Γζείξ 
οπήνπακ θμνέξ πμο δεκ ζέιαηε κα μμηναζηείηε θάηη; Οοδεηάμε πυζμ δφζθμιμ 
είκαη κα μμηναδυμαζηε μνηζμέκα πνάγμαηα. Πη μπμνμφμε κα θάκμομε ηυηε 
[Ακάιμγα με ηα παναδείγμαηα ηςκ παηδηχκ ζοδεηάμε εκαιιαθηηθέξ ιφζεηξ 
(π.π., κα ακηαιιάλμομε παηπκίδηα. Κα ημ δχζς γηα 5 ιεπηά.)]. 
Αιήζεηα ηη έθακε μ Αζεμάθεξ υηακ είπε ημ πνυβιεμα; Δήηεζε βμήζεηα απυ 
άιιμοξ. Γλεγμφμε υηη θαη αοημί μπμνμφκ κα δεημφκ βμήζεηα απυ ηε/ημ 
κεπηαγςγυ ή άιια παηδηά υηακ έπμοκ πνυβιεμα 
 
Δναμαημπμίεζε με θμφθιεξ. 
Πα παηδηά θηηάπκμοκ ράνηα ημο βοζμφ θαη δναμαημπμημφκ ηεκ ηζημνία. 
Ημιιάμε με ζειμηέηπ ή blue tack ζημκ Αζεμάθε αζεμέκηα ιέπηα ηα μπμία 
μμηνάδεηαη με ηα άιια ράνηα. 
 
Ηαηαζθεοή μεγάιμο βηβιίμο 
Φηηάπκμομε έκα μεγάιμ βηβιίμ ζε ζπήμα ρανημφ. Πα παηδηά μμηνάδμκηαη ηδέεξ 
πχξ μπμνεί κα είκαη θάπμημξ θαιυξ θίιμξ. Ε θάζε ζειίδα ημο βηβιίμο ανπίδεη 
με ηε θνάζε: 
Γίμαη θαιυξ θίιμξ υηακ… 
Πε θάζε ζειίδα ηεκ εηθμκμγναθεί θαη έκα δηαθμνεηηθυ παηδί ακάιμγα με ηεκ 
ηδέα πμο είπε. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Μ Ηίμςκαξ ζε απμζημιή δηάζςζεξ», Γημιάκηα Πζμνχκε- 

Γεςνγηάδε, εθδυζεηξ Οαββάια  

 Γθπαηδεοηηθυξ: Αιελάκδνα Ακδνεάδε 

 

Ιέζα απυ ηεκ ζεμαηηθή εκυηεηα ηςκ δχςκ πμο είκαη ηυζμ πνμζθηιήξ ζηα 
παηδηά, βνεζήθαμε κα δηαβάδμομε ημ βηβιίμ γηα ημκ Νμκηηθμφιε Ηίμςκα, πμο 
βνήθε μία μηθνή θχθηα ζημκ βνάπμ ημο θάνμο υπμο έμεκε, ε μπμία έθιαηγε 
γηαηί είπε πάζεη ηεκ μαμά ηεξ. Μ Ηίμςκαξ λεθίκεζε μαδί με ηεκ μηθνή θχθηα 
ημ ηαλίδη ηεξ ακαδήηεζεξ ηεξ μαμάξ ηεξ, έπμκηαξ ηεκ βμήζεηα θαη ηεκ 
οπμζηήνηλε πμιιχκ άιιςκ δχςκ – θίιςκ, μέπνη πμο ηειηθά μ ζηυπμξ 
επεηεφπζε! 
 

Οηεκ ενχηεζή μμο: «πχξ άναγε ηα θαηάθενε μ Ηίμςκαξ;», ηα παηδηά 
αβίαζηα απάκηεζακ «με ηεκ βμήζεηα ηςκ θίιςκ ημο». Απυ θεη θη φζηενα, ε 
θμοβέκηα πήνε ημκ δνυμμ ηεξ. 
 

(1) Ναηδί θαη γιχζζα: μηιήζαμε γηα ηεκ θηιία θαη ηεκ αλία ηεξ (ηα παηδηά 
είπακ ήδε ηζπονή ακηίιερε γηα ηα δεηήμαηα αοηά), ακαθέναμε ηηξ 
ιέλεηξ πμο μάξ ένπμκηαη ζημ μοαιυ υηακ μηιάμε γηα ηεκ θηιία, θαη ηα 
παηδηά έθηηαλακ πίκαθα ακαθμνάξ με ηηξ ιέλεηξ «θίιμη, πανά, παηπκίδη, 
αγάπε, αγθαιηά», δςγναθίδμκηαξ δίπια ζηεκ θάζε ιέλε υ,ηη ζεςνμφζακ 
ακηηπνμζςπεοηηθυ 

(2) Ναηδί θαη μαζεμαηηθά: μηιήζαμε γηα ηα μεγέζε θαη ηεκ ζπεηηθυηεηά 
ημοξ, ακάιμγα με ημ μέηνμ ζφγθνηζεξ, θαζχξ ε μηθνή θχθηα θαη ζηεκ 
εηθμκμγνάθεζε ημο βηβιίμο, πμιφ πεηοπεμέκα, έπεη μέγεζμξ 
πμιιαπιάζημ απυ αοηυ ημο Ηίμςκα, αιιά παν‟ υια αοηά παναθηενίδεηαη 
ςξ μηθνή. Γδχ ηέζεθακ θαη ηα δεηήμαηα ηεξ βημιμγηθήξ ειηθίαξ πμο 
ζεμαημδμημφκ θαη ηεκ ζπέζε γμκηχκ θαη παηδηχκ θαη ηα δεηήμαηα ημο 
πνυκμο. Οεηνμζεηήζαμε θαη ηαληκμμήζαμε ηα δχα ημο βηβιίμο ακάιμγα 
με ημ μέγεζμξ ημο είδμοξ ημοξ, θαη μεηά απυ αοηήκ ηεκ δναζηενηυηεηα 
μηιήζαμε (παηδί θαη γιχζζα) γηα ηεκ αλία ημο θάζε είδμοξ θαη ηεκ 
ηδηαηηενυηεηά ημο θαη πχξ ακηιμφμε μμμνθηά θαη δφκαμε μέζα απυ ηεκ 
δηαθμνεηηθυηεηα θαη ηεκ ηδηαίηενε ηαοηυηεηα ημο θάζε εκυξ πμο 
απανηίδεη μία μμάδα θίιςκ. 

(3) Ναηδί θαη πενηβάιιμκ: ήδε απυ ηεκ εκυηεηα ηςκ δχςκ είπαμε 
λεθηκήζεη κα ελεηάδμομε ημ πενηβάιιμκ ζημ μπμίμ δεη ημ θάζε είδμξ, 
θαη ημ ζοκεπίζαμε θαη με ημοξ ήνςεξ ημο βηβιίμο. Πα παηδηά αοζυνμεηα 
ζπμιίαζακ, πνηκ θακ λεθηκήζμομε ηεκ ζπεηηθή δναζηενηυηεηα υηη «μ 
Ηίμςκαξ έθακε θάηη πμιφ ζπμοδαίμ, γηαηί ηαλίδερε ζηεκ ζάιαζζα υπμο 
θακμκηθά δεκ δμοκ ηα πμκηίθηα».  
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(4) Ναηδί θαη δεμημονγία θαη έθθναζε: θηηάλαμε με μεγάιμ εκζμοζηαζμυ, 
ημκ «θάνμ ημο Ηίμςκα» ή «θάνμ ηεξ θηιίαξ» πμο ηα παηδηά πήνακ ζημ 
ζπίηη. Ηάζε παηδί δεημφζε ζημκ θφθιμ απυ ηεκ μιμμέιεηα κα ημκ 
βμεζήζμοκ κα θναηήζεη ημ θάνμ ηεξ θηιίαξ ακαμμέκμ, θαη ζ‟ έκα ιεοθυ 
Α4 ηα οπυιμηπα παηδηά έγναθακ η‟ υκμμά ημοξ (υια ηα μκυμαηα ζε έκα 
πανηί). Ηάζε παηδί πμο ζογθέκηνςκε ηα «αοηυγναθα» ηςκ οπμιμίπςκ, 
θμιιμφζε ημ Α4 ζε νμιυ απυ πανηί θμοδίκαξ, ημ ζηενέςκε ζ‟ έκα 
θμμμάηη απυ πειυ πάκς ζε πανηυκη μκημοιέ θαη πνμζζέηαμε ζηέγε απυ 
θακζυκ υπμο έγναθε ημ δηθυ ημο υκμμα. Φνμκηίζαμε χζηε ε ζηέγε κα 
είκαη αθαηνμφμεκε θη έηζη ζημ ηέιμξ θαζίζαμε ζημκ θφθιμ, μμηνάζαμε 
ζε θάζε παηδί μία ζειίδα με ηοπςμέκεξ θςημγναθίεξ υιςκ ηςκ 
παηδηχκ απυ αοζυνμεηεξ μμαδηθέξ δναζηενηυηεηεξ, ζηεκ θμνοθή ηεξ 
ζειίδαξ έγναρακ ηα παηδηά με πνοζυ μανθαδυνμ ηεκ ιέλε θίιμη, θαη 
φζηενα ηοιίλαμε αοηυκ ημκ «ζεζαονυ ηεξ θηιίαξ» ζε νμιυ θαη ημκ 
ημπμζεηήζαμε μέζα ζημκ θάνμ. Οημ ηέιμξ θαηαζθεοάζαμε μία πάνηηκε 
βανθμφια γηα θάζε θάνμ, πάκς ζηεκ μπμία θάζε παηδί έγναρε υπμηα 
ιέλε ηεξ θηιίαξ ήζειε απυ αοηέξ πμο είπακ βάιεη ζημκ πίκαθα 
ακαθμνάξ (πανά, αγάπε θ.η.ι.) θαη ηεκ θμιιήζαμε ζηεκ μκημοιέ βάζε. 
Πα παηδηά είπακ υηη επηζηνέθμκηαξ ζημ ζπίηη ζα μπμνμφζακ κα 
θμιιήζμοκ θαη δςάθηα ή ακζνςπάθηα. Ο‟ αοηή ηεκ ηειεοηαία θάζε, 
ςναία ζηηγμή ήηακ υηακ λεθίκεζε απυ ηεκ μία άθνε ημο θφθιμο κα 
θοθιμθμνεί έκα ζθιενυ βηβιίμ (γηα κα αθμομπμφκ θαη κα γνάθμοκ) μαδί 
με ηηξ ζειίδεξ με ηηξ θςημγναθίεξ θαη ημκ πνοζυ μανθαδυνμ, θη απυ 
ηεκ άιιε άθνε ημο θφθιμο δεφηενμ βηβιίμ θαη μανθαδυνμξ γηα κα 
βαθηίζμοκ ηεκ βανθμφια ημοξ. Μ βαζμυξ ζοκενγαζίαξ θη ε ηάλε πμο 
επηθνάηεζε ήηακ εκηοπςζηαθά. 

(5) Ναηδί θαη πιενμθμνηθή: εδχ πενημνηζηήθαμε ζηεκ δαθηοιμγνάθεζε 
απυ ηα παηδηά ηςκ ιέλεςκ ηεξ θηιίαξ θαη ιίγα ζέιεζακ κα 
πνμζπαζήζμοκ κα δςγναθίζμοκ ζημκ οπμιμγηζηή θάπμημοξ απυ ημοξ 
ήνςεξ ημο βηβιίμο, θαζχξ μη εθθιήζεηξ μαξ γηα ζφκδεζε Ίκηενκεη δεκ 
έπμοκ αθυμε εηζαθμοζηεί… 

 
Ωξ δναζηενηυηεηεξ επέθηαζεξ, θαη ζοκεπίδμκηαξ ηεκ ζεμαηηθή ηεξ θηιίαξ, 

ζημκ θφθιμ ηςκ θίιςκ πηα, αθμφ ζοδεηήζαμε γηα ημ πχξ θένμκηαη μη θίιμη, 
γηα θάζε παηδί ηα οπυιμηπα βνήθακ ηα ζεηηθά ημο ζεμεία, ηη ημοξ ανέζεη 
δειαδή ζημκ παναθηήνα θαη ηεκ πανμοζία ημο, θαη ζε ηη ζεςνμφκ υηη είκαη 
πμιφ θαιυξ. Οηεκ ζοκέπεηα λεθηκήζαμε ημ δέκηνμ ηεξ θηιίαξ. 



- 82 - 

 



- 83 - 

 

 ΒΖΒΘΖΜ: «Ε ζογκςμμμεπακή», Ηχζηαξ αναιάξ, εθδυζεηξ 

Ναπαδυπμοιμξ 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Νμιοδςγμπμφιμο νοζμφια 

 

 

- Ακάγκςζε ημο Ναναμοζημφ θαη δςγναθηθή 
 

- Οοδήηεζε θαη εκζάννοκζε κα ζομεζμφμε θαη κα πμφμε ηη έθακε μ 
θαζέκαξ ζήμενα πμο ζα έπνεπε κα δεηήζεη ζογκχμε 

 
- Θές δηάθμνεξ εθθνάζεηξ θαη ηα παηδηά ζα πνέπεη κα απακηήζμοκ με 

„‟εοπανηζηχ‟‟ ή „‟ζογκχμε‟‟ (π.π. μπμνείξ κα πάνεηξ ημοξ 
μανθαδυνμοξ μμο κα δςγναθίζεηξ, μμο πήνεξ ημ αοημθηκεηάθη εκχ 
έπαηδα) 

 
- Βνίζθμομε ζφκζεηεξ ιέλεηξ : ζογκχμε + μεπακή, θμφθια + ζπίηη, 

αιάηη + πηπένη 
- Ηαη ημ ακηίζεημ : θμοθιμζέαηνμ, μειυπηηα 

 
- Βνίζθμομε εηθυκεξ απυ παναμφζηα-πενημδηθά θαη θηηάπκμομε ημ 

θμιάδ ηεξ θηιίαξ ζε πανηί ημο μέηνμο. Πμ πςνίδμομε ζηε μέζε θαη 
ζημ έκα μένμξ θμιιάμε εηθυκεξ 

- „‟είμαη θίιμξ‟‟ θαη ζημ άιιμ „‟δεκ είμαη θίιμξ 
 

- Φένκμοκ μαληιάνηα απυ ημ ζπίηη ημοξ θαη παίδμομε με αοηά. Βάδς 
μμοζηθή θαη ακάιμγα με ηηξ οπμδείλεηξ θηκμφμαζηε ζημ πχνμ, 
βνίζθς έκα δεογάνη, πνμπςνάς με ηα μαληιάνηα εκςμέκα, 
ακηαιιάζς ημ μαληιάνη μμο, αγθαιηάδς υπμημκ βνς δίπια μμο θ.ιπ. 
Οημ ηέιμξ ηα παηδηά θάζμκηαη ακά δφμ, ημ θαζέκα έπεη έκα Α3 
πςνηζμέκμ ζηε μέζε θαη ζημ μηζυ δςγναθίδεη ημκ εαοηυ ημο θαη ζημ 
οπυιμηπμ μηζυ ημ δεογάνη ημο. 

 
- Ακαγκςνίδμομε ηα γεςμεηνηθά ζπήμαηα απυ ηα μπμία είκαη 

θηηαγμέκμ ημ νμμπυη ημο παναμοζημφ θαη μεηνάς πυζμοξ θφθιμοξ, 
ηνίγςκα θαη μνζμγχκηα έπεη. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Βνςμμθάηζηθμ, αδυπεκμ! Ιηα ηζημνία ηζαθςμμφ θαη  
ζομθηιίςζεξ», Ζζαμπέι Αμπεκηί & Οίιβημ Κυμοεκημνθ, εθδυζεηξ 

Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: νφζα Ιειηχημο, Έιεκα Ιηπαειάνε,  

    Νυπε Δενβμφ. 

 

 Ηαζχξ δηαβάδαμε ημ βηβιίμ, θάκαμε ενςηήζεηξ γηα ημ πςξ αηζζάκμκηαη 
μη ήνςεξ. Ν.π. 
- Γηαηί ιέηε υηη ημ πεκάθη έκηςζε αγακαθηηζμέκμ; 
- Ήηακ ζςζηή ε ζομπενηθμνά ηςκ δφμ θίιςκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνςηκμφ; 
- Ήηακ ζςζηή ε ζομπενηθμνά ημοξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δςγναθηθήξ; 
θμθ γηα ηα οπυιμηπα πενηζηαηηθά. 
- Νςξ ιέηε κα έκηςζε ημ πεκάθη παίδμκηαξ μυκμ ημο; 
- Γζείξ πςξ ζα κηχζαηε ακ παίδαηε μυκμη ζαξ; 
- Πη ιέηε κα έγηκε μεηά; 
- Γηαηί ελαθακίζηεθε ε αγακάθηεζε ημο; 
- Γζείξ ηη ζα θάκαηε ζηε ζοκέπεηα; 
- Νηζηεφεηε υηη θαιά έθακε θαη πήγε κα βνεί ημ θίιμ ημο; 
- Γζείξ έπεηε βνεζεί ζε ακηίζημηπεξ θαηαζηάζεηξ; 

 
Μη ίδηεξ ενςηήζεηξ έγηκακ ζηεκ εθδμπή ηεξ ηζημνίαξ με πνςηαγςκηζηή ημ 
θαηζηθάθη. 
Ιέζα απυ ηηξ ζεηηθέξ απακηήζεηξ ημοξ ζοκεηδεημπμηήζαμε πυζμ δφζθμιμ 
είκαη κα θαηακμμφμε ηα ζοκαηζζήμαηα ημο άιιμο. Πυηε ζοδεηήζαμε πςξ ζα 
μπμνμφζαμε κα απμθηήζμομε εκζοκαίζζεζε. Ννμηείκαμε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 
ηακ γίκμκηαη πανελεγήζεηξ μεηαλφ μαξ, κα ημ ζοδεηάμε ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ 
ηάλεξ. Ε κεπηαγςγυξ ζα ημ “εηθμκμπμηεί” ζε έκα πανηί θαη μεηά ζα γίκεηαη 
εκαιιαγή νυιςκ δει. ζα δναμαημπμηείηαη ημ ζομβάκ με ακηεζηναμμέκμοξ 
νυιμοξ. 
Γπίζεξ ζα μπμνμφζαμε κα πνμζζέζμομε ζηηξ Ρπεοζοκυηεηεξ θαη αοηή ημο 
“Γηνεκμπμημφ” δει. υηακ ζομβαίκμοκ ηέημηεξ παναλεγήζεηξ αοηυξ κα 
μεζμιαβεί χζηε κα βνεζεί μηά ιφζε θαη κα επέιζεη “εηνήκε”. 
 Πέιμξ ζε πενίπηςζε πανελήγεζεξ ζα μπμνμφζαμε κα θάκμομε ημ ελήξ: 
μπνμζηά ζηεκ μιμμέιεηα ηεξ ηάλεξ κα θάζμκηαη μη δφμ “ακηίδηθμη”, μ έκαξ ζε 
μία θανέθια πμο ζα έπεη επάκς ηεξ έκα αοηί θαη μ άιιμξ ζε μία άιιε πμο ζα 
έπεη έκα ζηυμα. Γηα υζμ ζα μηιάεη αοηυξ πμο ζα θάζεηαη ζηεκ θανέθια με ημ 
ζηυμα θαη ζα πανμοζηάδεη ηε δηθή ημο εθδμπή, μ άιιμξ ζα πνέπεη κα ημκ 
αθμφεη πςνίξ κα πανεμβαίκεη. Ιεηά μη νυιμη ζα ακηηζηνέθμκηαη. Έηζη ζα 
μπμνμφμε κα δμφμε θαη ηηξ δφμ μπηηθέξ γςκίεξ θαη κα θαηαιήλμομε με 
ζοδήηεζε ζε μία ιφζε. 
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Αθμφ ηα ακαπαναζηήζαμε με παναδείγμαηα παίλαμε ημ παναμφζη ζημ 
θμοθιμζέαηνμ θαη ζηε ζοκέπεηα ακά δεφγε ημ δναμαημπμίεζακ ηα ίδηα ηα 
παηδηά. 
 Γκ θαηαθιείδε, ζοκεηδεημπμηήζαμε υιμη ηεκ αλία ηεξ θηιίαξ θαη ηεξ 
ζογγκχμεξ θαη αοηυ επηζθναγίζηεθε πμνεφμκηαξ ακά δεφγε ηα μπμία 
αιιάδακε θαηά ηε δηάνθεηα ημο θμμμαηημφ “Γαιάδημξ Δμφκαβεξ”. Ιε ημκ ίδημ 
ηνυπμ απμθαζίζηεθε κα επηζθναγίδεηαη απυ εδχ θαη ζημ ελήξ ημ αίζημ ηέιμξ 
θάζε δηέκελεξ. Μη ζςζηέξ ζομπενηθμνέξ πμο ζα ζεμεηχκμκηακ ζα γνάθμκηακ 
πάκς ζε έκα πανηυκη ζε ζπήμα θφιιμο ημ μπμίμ ζα ημπμζεημφκηακ πάκς ζημκ 
θμνμυ ημο “Δέκηνμο ηεξ Φηιίαξ”. Οημ ηέιμξ ηεξ πνμκηάξ ζα μεηνήζμομε πμημ 
παηδί έπεη ηα πενηζζυηενα θφιια θαη ζα βναβεοζεί με ημ “Νανάζεμμ Φηιίαξ”. 
Νμηυξ ζα θενδίζεη άναγε;  
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Μη ιέλεηξ δεκ είκαη γηα κα πιεγχκμομε», Verdick,  

Elizabeth, εθδυζεηξ Ιεηαίπμημ 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Βαγηάκμο Αγγειηθή 

 
 
Πμ βηβιίμ αοηυ ημ δηάβαζα ζηα παηδηά θη εθείκα δήηεζακ ηεκ επακαδηήγεζή 

ημο παναθμιμοζχκηαξ πάκηα ηηξ εηθυκεξ. Πυηε μμο είπακ υηη πμιιέξ ιέλεηξ 
ηηξ έπμοκ αθμφζεη  θαη ηα ίδηα. Έηζη δυζεθε ε αθμνμή κα επηθεκηνςζμφμε ζηα 
ζοκαηζζήμαηα πμο κηχζμομε ζημ άθμοζμα ιέλεςκ ή θνάζεςκ ημο βηβιίμο  
μαξ.   
-Νχξ κηχζμομε υηακ αθμφμε ηηξ ιέλεηξ: ζ΄αγαπχ, ζ΄εοπανηζηχ, ζε 
παναθαιχ, ζογκχμε; 
-Νχξ κηχζμομε υηακ αθμφμε θνάζεηξ πμο μαξ ζηενίδμοκ; (Θέιεηξ κα 
παίλμομε μαδί;  αίνμμαη πμο είμαζηε θίιμη!  Ιπμνμφμε κα ηα μμηναζημφμε!) 
-Νχξ κηχζεη έκα παηδί υηακ αθμφεη ιέλεηξ ή θνάζεηξ πμο ημ πιεγχκμοκ; 
(Γίζαη παδή, θφγε, ηα νμφπα ζμο είκαη άζπεμα, δε ζε παίδς, είζαη βνχμηθμξ 
θ.ι.π) 
-Νχξ ακηηδνά ζηε ζοκέπεηα ημ παηδί πμο έπεη πιεγςζεί; 
-Κηχζεη υμμνθα θάπμημξ πμο πιεγχκεη ημοξ ζομμαζεηέξ ημο; Γηαηί ημ θάκεη; 
-Ρπάνπεη ηνυπμξ κα πάνμομε ηηξ ιέλεηξ ή ηηξ θνάζεηξ πίζς; 

- Ε ηειεοηαία ζειίδα ημο βηβιίμο μαξ βμήζεζε κα θαηαιάβμομε υηη είκαη 
πμιφ ζεμακηηθέξ μη ιέλεηξ πμο ιέμε ή αθμφμε,  γη΄αοηυ είκαη πμιφ 
ζεμακηηθυ κα ζθεθηυμαζηε πνηκ μηιήζμομε! 

 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ 

 
-Ναίδμομε με ηα 24 γνάμμαηα ηεξ άιθα βήηα, θηηάπκμκηαξ ιέλεηξ  πμο μαξ 
ζηενίδμοκ ή μαξ πιεγχκμοκ. 
-Οε πανηί ημο μέηνμο δςγναθίδμομε με πηκέια  μηα πμιφ μεγάιε θανδηά  θαη 
μέζα ηα παηδηά γνάθμοκ ιέλεηξ θαη θνάζεηξ πμο μαξ θάκμοκ κα κηχζμομε 
πανά. 
Ε θανδηά μαξ παμμγειά( δςγναθίδμοκ παμυγειμ). 
-Οε άιιμ πανηί δςγναθίδμομε άιιε θανδηά θαη μέζα γνάθμοκ ιέλεηξ θαη 
θνάζεηξ πμο μαξ θάκμοκ κα κηχζμομε ιφπε. Ε θανδηά μαξ είκαη ιοπεμέκε 
(δςγναθίδμοκ ιοπεμέκα πείιε). 
-Οε Α4 δςγναθίδεη μ θαζέκαξ ημοξ θίιμοξ ημο. 
-Δναμαημπμίεζε με θμφθιεξ. Μη θμφθιεξ είκαη ανηημειείξ αιιά 
πανμοζηάδμκηαη θαη θάπμηεξ ηοθιέξ ή πςνίξ πένη ή πςνίξ πυδη. Ιπμνμφμε κα 
ηηξ έπμομε θίιεξ; 
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-Πηξ μένεξ πμο δμοιεφαμε ηε θηιία , ήνζε απυ ηεκ Αζήκα έκα θαηκμφνγημ 
παηδί ζηε ηάλε μαξ. ιμη ημ αγθαιηάζαμε θαη ημ θάκαμε θίιμ μαξ. Οηε 
ζοκέπεηα ηα παηδηά δςγνάθηζακ ημ θίιμ μαξ Κηθυια θαη  ημο πάνηζακ ηηξ 
δςγναθηέξ ημοξ. 
-Οημ πνυγεομα θηηάλαμε θνμοημζμοβιάθηα με θνμφηα πμο είπακ θένεη υια ηα 
παηδηά ακηί άιιμο θμιαηζημφ. 
-Ιάζαμε ημκ ανηζμυ 7, αθμφ με ημ θαηκμφνγημ παηδί γίκακε 7 ηα παηδηά ζηε 
ηάλε.  
-Πέιμξ ζέις κα ζαξ ακαθένς υηη απυ ηεκ ανπή ημο ζπ. έημοξ θαη θαζ΄υιε ηε 
δηάνθεηά ημο έγηκακ δναζηενηυηεηεξ θαη παηπκίδηα γηα ηεκ ακάπηολε ηεξ θηιίαξ 
ακάμεζα ζηα παηδηά , ιυγς ημο υηη οπήνπακ επζνηθέξ ζομπενηθμνέξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Μη θίιμη είκαη πάκηα μαδί, Δίγθνηκη Θάμομπε , εθδυζεηξ  

Ναπαδυπμοιμξ, 2004 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Βανδηθμφ Οηέιια, Ηανπαζημο 

Ιανθειια 

 

Οηα πιαίζηα δηελαγςγήξ πνμγνάμμαημξ με ζέμα «Ο‟ αγαπχ, ζ‟ αγαπχ.. 
πμφ με βάδεηξ;», ε Φηιία, ήηακ μεγάιμ θμμμάηη ηεξ δμοιεηάξ μαξ. 
Ακαθενζήθαμε ζηηξ μμνθέξ αγάπεξ: μεηνηθή, παηνηθή, αδενθηθή, ενςηηθή, 
αγάπε πνμξ ημκ Θευ, ηεκ παηνίδα, ζοκαδενθηθή αγάπε θαη θηιηθή αγάπε. 
Έκα απυ ηα αγαπεμέκα μαξ βηβιία ήηακ ημ πνμακαθενυμεκμ. Πμ δηαβάζαμε 
ανθεηέξ θμνέξ θαη ημ δμοιέραμε δηαζεμαηηθά ςξ ελήξ: 
 
ΓΖΗΑΟΠΖΗΑ 
Δςγναθίζαμε αγαπεμέκεξ ζηηγμέξ ηεξ ηζημνίαξ μαξ, αημμηθά θαη μμαδηθά 
ζημ θαβαιέημ. Πηξ αημμηθέξ δςγναθηέξ ηηξ θάκμομε βηβιίμ με θείμεκμ, 
ελχθοιιμ θαη μπηζζυθοιιμ. 
Δςγναθίδς ημκ θίιμ μμο (πνμζςπμγναθία) ζημ θαβαιέημ. Πμ έκα παηδί 
είκαη ημ μμκηέιμ θαη θάζεηαη ζε θανέθια θαη ημ άιιμ είκαη μ δςγνάθμξ θαη 
ημ δςγναθίδεη. Οηε ζοκέπεηα, αιιάδμομε ζέζεηξ. 
 
ΓΘΩΟΟΑ 
 

- Οφκζεηεξ ιέλεηξ: Ειημθαζανηζηήξ 
 Ακεμμδάιε 
 Ακεμμδείθηεξ 
 Ηεναοκμβμιεηήξ 
 Ιηζμζθυηαδμ 
 Μιμζηνυγγοιμ 
- Ακηίζεηεξ ιέλεηξ: Γογέκεηα – αγέκεηα 
 Γοηοπχξ – δοζηοπχξ 
 Αζυνοβμξ – ζυνοβμξ 
 Ήζοπμξ – ακήζοπμξ 
 Γειαζηυξ – αγέιαζημξ 
 Ακάβς – ζβήκς 
 Οθμηεηκυξ – θςηεηκυξ 
- Μμμημθαηαιελία: Μφηε γίδα.. μφηε βίδα 
 Μφηε γάηα.. μφηε παηάηα 
 Πμ αενάθη ηνέπα νχηα, πμο υια ηα 

μαζαίκεη πνχηα. 
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ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΑ 
 

Νμιιά… ιίγα 
Σειά… παμειά 
Δίπια, ακάμεζα, μαθνηά, θμκηά 
Απανίζμεζε 1, 2, 3, 4….. 33 
Ννχημξ, μεζαίμξ, ηειεοηαίμξ 
1μξ, 2μξ, 3μξ, 4μξ.. 
Μιυθιενμ, μηζυ ηέηανηα 

 
ΦΡΟΖΗΓΟ ΓΝΖΟΠΕΙΓΟ 
 

Μονάκηα ζχμαηα 
Ηαηνηθά θαηκυμεκα 
Θηαθάδα, βνμπή, αέναξ, πηυκη 
Αζηναπή, βνμκηή, θεναοκυξ, ζοκκεθηά 
Κμηηάξ, βμνηάξ, ηναμμοκηάκαξ 
Ηνφμ, δέζηε, δνμζηά 
Φςηεηκυ, ζθμηεηκυ, μηζμζθυηαδμ 
Ιένα, κφπηα 
Ννςί, μεζεμένη, απυγεομα, βνάδο, μεζάκοπηα, λεμένςμα 
Φάζεηξ ηεξ ζειήκεξ 
Αζηενηζμμί, δχδηα 
Οφκκεθα ζακ πνμβαηάθηα, δειθίκηα, άιμγα, πμφπμοια, 
πμοιί. 

 
ΙΜΡΟΖΗΕ 
 
Οηγακά – δοκαηά: Ακαπαναγάγμομε ημκ ήπμ ηεξ βνμπήξ.. ζηγακή θαη δοκαηή, 
με ηα πένηα μαξ θαη ζηε ζοκέπεηα με ηα λοιάθηα. Πα πηαηίκηα μαξ βμεζμφκ κα 
ακαπαναγάγμομε ημκ ήπμο ημο θεναοκμφ θαη ημ ηφμπακμ ημκ ήπμ ηεξ βνμκηήξ. 
Ιάζαμε ημ ηναγμφδη „Φίιμη γηα πάκηα‟ ημο Κίθμο Γακυπμοιμο. 
 
 
ΦΡΟΖΗΕ ΑΓΩΓΕ 
 

„Φίιμξ μδεγυξ‟: ςνίδμομε ηα παηδηά ζε δεογάνηα. Φηηάπκμομε μηα δηαδνμμή με 
ημοβιάθηα πμο θαηαιήγεη ζε ηνία ζηεθάκηα. Μ έκαξ απυ ημ δεογάνη έπεη 
θιεηζηά ηα μάηηα με έκα μακηήιη θαη μ άιιμξ ημκ θαζμδεγεί με ηηξ θαηάιιειεξ 
εκημιέξ, χζηε κα πενάζεη απυ ηα εμπυδηα πςνίξ κα ηα αθμομπήζεη. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Πμ μαγηθυ ζθμοπυλοιμ», Donaldson J. & Scheffler A., 

εθδυζεηξ, Α. Α. Θηβάκε 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Δαβενζηκμφ Αηθαηενίκε  

 
 

- Δηήγεζε παναμοζημφ 
Απμθαζίζαμε κα πνμζεγγίζμομε θαη κα ακαιφζμομε ημ ζέμα ηεξ θηιίαξ. 
Ανπηθά, δηαβάζαμε ημ παναμφζη „Πμ μαγηθυ ζθμοπυλοιμ‟. Γκ ζοκεπεία ηα 
παηδηά παναηήνεζακ ηηξ εηθυκεξ ημο παναμοζημφ, εκηυπηζακ ζηηξ εηθυκεξ 
δηάθμνα πενηζηαηηθά πμο έγηκακ αθμνμή γηα ενςηήζεηξ θαηακυεζεξ ζπεηηθέξ 
με ημοξ ήνςεξ θαη ηεκ ελέιηλε ηςκ γεγμκυηςκ. Ακηηιήθζεθακ, υηη αοηυ πμο 
έδεκε ημοξ ήνςεξ ημο παναμοζημφ ήηακ ε θηιία ε μπμία δηέπεηαη απυ θάπμηεξ 
βαζηθέξ ανπέξ, υπςξ ε ζοκενγαζία, μ ζεβαζμυξ, ε εθηίμεζε θαη άιιεξ, μεηά 
ακανςηεζήθαμε ακ έπμομε λακαθμφζεη θάπμο αιιμφ γηα αοηέξ ηηξ αλίεξ. 
Θομεζήθαμε λακά ημοξ θακυκεξ θαη ηε ζεμαζία αοηχκ ηςκ αληχκ ζηεκ δςή 
μαξ. Ηαηαιήλαμε υηη ε ζομπενηθμνά ηεξ μάγηζζαξ θαη ηςκ οπυιμηπςκ ενχςκ 
ήηακ ε θαηαιιειυηενε. Γπίζεξ, πνμζπαζήζαμε κα ακαζοκζέζμομε ημ 
παναμφζη, ημπμζεηχκηαξ ηα δηάθμνα πενηζηαηηθά ζηε ζςζηή πνμκηθή ημοξ 
ζεηνά. 

 
Οηυπμη: 
 Κα ένζμοκ ζε επαθή με ημκ θυζμμ ηςκ εκειίθςκ θαη κα ακηηιεθζμφκ 

βαζηθμφξ θακυκεξ πμο ημκ δηέπμοκ 
 Κα αθμφζμοκ πνμζεπηηθά θαη κα θαηακμήζμοκ ημ παναμφζη 
 Κα θάκμοκ οπμζέζεηξ γηα ηεκ ελέιηλε με βάζε ηηξ εηθυκεξ ημο παναμοζημφ 
 Κα μλφκμοκ ηεκ παναηενεηηθυηεηά ημοξ 
 Κα μπμνμφκ κα ακαδηεγεζμφκ μηα ηζημνία 
 Κα αζθήζμοκ ηεκ μκήμε ημοξ 
 Κα μπμνμφκ κα βάδμοκ ηα γεγμκυηα ζηε ζςζηή ημοξ πνμκηθή ζεηνά 
 Κα ένζμοκ ζε επαθή με δηάθμνεξ μμνθέξ ημο γναπημφ ιυγμο 
 Κα απμμκεμμκεφζμοκ θαη θονίςξ κα εμπεδχζμοκ θάπμημοξ θακυκεξ. 

 

- Δναμαημπμίεζε ηεξ ηζημνίαξ 
Απμθαζίζαμε κα „βηχζμομε‟ ημ παναμφζη θαη κα μεκ μείκμομε μμκάπα ζεαηέξ. 
Πα παηδηά εκζμοζηάζηεθακ με ηεκ ηδέα γηαηί ημοξ άνεζε πάνα πμιφ. 
Ιμηνάζαμε ημοξ νυιμοξ με θιήνςζε (ακ θαη ηεκ ζογθεθνημέκε εμένα 
απμοζίαδακ ανθεηά παηδηά ιυγς γνίπεξ). Λακαδηαβάζαμε ημ παναμφζη γηα κα 
ζομεζμφμε θαιφηενα θάπμηεξ εκένγεηεξ θαη ιεπημμένεηεξ. Οθεθηήθαμε πμηα 
ακηηθείμεκα ζα μπμνμφζακ κα μαξ βμεζήζμοκ ζημ κα οπμδοζμφμε θαιφηενα 
ημοξ νυιμοξ μαξ. νεζημμπμηήζαμε έκα ναβδί ζακ μαγηθυ ζθμοπυλοιμ, έκα 
ζηεθακάθη ζακ μαγηθυ θαπέιμ θαη άιια ακηηθείμεκα. Γπίζεξ, πνηκ ηεκ 
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δναμαημπμίεζε δεηήζαμε απυ ηα παηδηά κα εθθναζημφκ ειεφζενα ςξ πνμξ ημκ 
μκεζημιμγηθυ ημμέα θαη ακ ήζειακ κα πνμζέζεηακ θαη άιιμ ιυγηα ζφμθςκα 
πάκηα με ημ πκεφμα ημο παναμοζημφ. 
 

Οηυπμη: 
 Κα θαιιηενγήζμοκ ηεκ θακηαζία ημοξ 
 Κα μπμνμφκ κα απμδχζμοκ με δηάθμνμφξ ηνυπμοξ υζα έπμοκ δηδαπζεί 
 Κα μπμνμφκ κα πνεζημμπμημφκ δηάθμνα μέζα γηα κα ηθακμπμηήζμοκ ημ ζηυπμ 

ημοξ 
 Κα μάζμοκ κα ζοκενγάδμκηαη θαη κα αιιειμβμεζμφκηαη 
 Κα μπμνμφκ κα εθθνάδμκηαη μέζα απυ ηηξ θηκήζεηξ ημο ζχμαηυξ ημοξ 
 Κα απμθηήζμοκ αοημζοκημκηζμυ θαη αοημέιεγπμ. 

 
 
 

- Θέλεηξ θηιίαξ 
Ιηιάμε γεκηθά γηα ηεκ θηιία θαη πυζμ ζεμακηηθή είκαη γηα υιμοξ μαξ. Γηα κα ημ 
ελαθνηβχζμομε νςηάμε υια ηα παηδηά (μ μαζεηηθυξ πιεζοζμυξ 
ζομπενηιαμβάκεη θαη παηδηά απυ άιιεξ πχνεξ). Θέμε πμηα πνάγμαηα βμεζμφκ 
ηε θηιία θαη πμηα υπη, γηα πανάδεηγμα ημ κα ιέμε γιοθέξ θαη υμμνθεξ 
θμοβεκημφιεξ βμεζάεη, ημ κα εκμπιμφμε δεκ βμεζάεη. Αθμφ θαηαιήγμομε ζε 
μηα ιίζηα γηα ημ πμηα ζημηπεία „ηνέθμοκ‟ ηεκ θηιία θαη πμηα ηεκ μηθναίκμοκ 
μεηά θάκμομε οπμζέζεηξ ακ αοηά ηζπφμοκ μυκμ ζηεκ Γιιάδα ή θαη ζε άιιεξ 
πχνεξ. Βιέπμομε θάπμηεξ εονςπασθέξ πχνεξ θαη γνάθμομε ηε ιέλε θηιία θαη 
ηε δηαβάδμομε. Πα παηδηά πνμζπαζμφκ κα δμοκ ακάμεζα ζε θάπμηεξ ιέλεηξ 
πμηεξ έπμοκ ίδηα γνάμμαηα θαη πμηα γνάμμαηα είκαη αοηά. Ιεηά πνμζπαζμφκ 
κα ζομεζμφκ απυ πμηεξ πχνεξ είκαη αοηέξ μη ιέλεηξ θαη βάδμοκ ηηξ ιέλεηξ 
αοηέξ πμο ακαγνάθμκηαη θαη ζε θανηέιεξ ζημ ζςζηυ μένμξ ημο πάνηε. 
 
Οηυπμη: 

 Κα ένζμοκ ζε επαθή με πακακζνχπηκεξ αλίεξ. 
 Κα απμθηήζμοκ θςκμιμγηθή επίγκςζε 
 Κα αζθήζμοκ ηεκ παναηενεηηθυηεηά ημοξ 
 Κα γκςνίζμοκ δηάθμνεξ πχνεξ θαη κα εκημπίζμοκ ηε ζέζε ημοξ ζημ πάνηε 
 Κα ένζμοκ ζε επαθή με ημ ιαηηκηθυ αιθάβεημ 
 Κα μπμνμφκ κα δηαθνίκμοκ μμμηυηεηεξ θαη δηαθμνέξ ακάμεζα ζημ ιαηηκηθυ θαη 

ειιεκηθυ αιθάβεημ 
 Κα αζθήζμοκ ηεκ θνηηηθή ημοξ ζθέρε 
 Κα αζθήζμοκ ηεκ μκήμε ημοξ. 

 
- Νανμοζίαζε αγαπεμέκμο ακηηθεημέκμο 

Ιέζα ζηα πιαίζηα ακάιοζεξ θαη εμπέδςζεξ ημο ζέμαημξ ηεξ θηιίαξ θνίζεθε 
απαναίηεημ ε πανμοζίαζε θαη γκχζε πνμζςπηθχκ πηοπχκ ημο θάζε παηδημφ 
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πνμθεημέκμο κα επηηεοπζεί αβίαζηα ε ζφζθηλε ηςκ ζπέζεςκ θαη δεζμχκ ημοξ. 
Πα παηδηά θιήζεθακ κα θένμοκ ζημ κεπηαγςγείμ ημ πημ αγαπεμέκμ ημοξ 
παηπκίδη (ή βηβιίμ ή παναμφζη). Γίπε πνμεγεζεί ε „ζοκέκηεολε θάζε παηδημφ‟ 
θαηά ηεκ μπμία μαξ μηιμφζε γηα ημκ εαοηυ ημο θαη γηα ηα εκδηαθένμκηά ημο. 
Αθμφ ηα παηδηά έθενακ ηα αγαπεμέκα ημοξ ακηηθείμεκα ηα πανμοζίαζακ 
δίκμκηάξ μαξ πιενμθμνίεξ θαη ιεπημμένεηεξ ζπεηηθέξ με αοηά, 
 
Οηυπμη: 

 Κα μπμνμφκ κα πενηγνάθμοκ 
 Κα αζθήζμοκ ηεκ μκήμε ημοξ 
 Κα μπμνμφκ κα δηαιέλμοκ 
 Κα γίκμοκ θαιμί αθνμαηέξ 
 Κα μπμνμφκ κα μηιμφκ γηα ημκ εαοηυ ημοξ ζε ηνίημοξ. 

 
 
 

- Ακαγκχνηζε ακηηθεημέκςκ 
Έπεη πνμεγεζεί ε πανμοζίαζή ημοξ. Οε αοηή ηε δναζηενηυηεηα ε κεπηαγςγυξ 
οπμδφεηαη ηε μάγηζζα απυ ημ „μαγηθυ ζθμοπυλοιμ‟. Ε μάγηζζα ζογθεκηνχκεη 
υια ηα αγαπεμέκα ακηηθείμεκα ζε έκα μεγάιμ θαδάκη (θαιάζη) θαη ηα 
ακαθαηεφεηε. Έπεηηα θαιείηαη έκα παηδί κα δηαιέλεη έκα ακηηθείμεκμ (πςνίξ 
κα βιέπεη υμςξ) θαη κα πεη ζε πμηυκ ακήθεη θαη κα ακαθένεη υ,ηη ζομάηαη απυ 
αοηά πμο είπε ημ παηδί πμο ημο ακήθεη. πμημ παηδί δεκ θάκεη ιάζμξ θαη 
ζομάηαη ηα πενηζζυηενα θενδίδεη ακ θαη ζηεκ μοζία θενδίδμοκ υια ηα παηδηά 
γηαηί ζηυπμξ μαξ είκαη ε ζφζθηλε ηςκ ζπέζεχκ ημοξ. 
 
Οηυπμη: 

 Κα απμθηήζμοκ αοημεθηίμεζε θαη αοημπεπμίζεζε 
 Κα γίκμοκ θαιμί αθνμαηέξ 
 Κα αζθήζμοκ ηεκ μκήμε ημοξ 
 Κα μπμνμφκ κα ζοκαηζζακζμφκ θαη ηαοηηζημφκ με ηα άιια παηδηά 
 Κα ζοζθίλμοκ ηηξ ζπέζεηξ ημοξ. 

 
- Πμ θάδνμ ηςκ θίιςκ μαξ 
Ιηιάμε γηα ημοξ θίιμοξ πμο έπεη ημ θάζε παηδί θαη μέζα ζηεκ ηάλε θαη απυ 
ημ δηπιακυ ημήμα. Βιέπμομε πμηα παηδηά είκαη ηα πημ δεμμθηιή θαη 
αγαπεηά, ακ ε „θηιία‟ είκαη πναγμαηηθή θαη αμμηβαία ή μμκυπιεονε. Γπίζεξ, 
μαζαίκμομε ηα θνηηήνηα με βάζε ηα μπμία ηα παηδηά δμμμφκ θηιίεξ. Έπεηηα 
ημοξ δεηάμε κα δςγναθίζμοκ ημοξ θίιμοξ ημοξ ζε πανηί Α4. έπεηηα 
θυβμοκ πνςμαηηζηά θακζυκ ζε μέγεζμξ μεγαιφηενμ απυ ημ Α4, ηα θμιιμφκ 
θαη ζε θάζε πιεονά αθήκμοκ έκα μηθνυ πενηζχνημ ζημ μπμίμ μεηά θμιιμφκ 
πνςμαηηζηά ηεηνάγςκα γιαζέ. 
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Οηυπμη: 

 Κα ζοζθίλμοκ ηηξ πνμζςπηθέξ ημοξ ζπέζεηξ 
 Κα ακαπηφλμοκ ηεκ δεμημονγηθή ημοξ ηθακυηεηα. 

 
- „Ε πανμφμεκε πυιε‟ 
Οε αοηή ηε δναζηενηυηεηα ηα παηδηά θαιμφκηαη κα πςνηζημφκ ζε 2 μμάδεξ 
θαη κα θηηάλμοκ ηεκ πανμφμεκε πυιε, δειαδή ηεκ πυιε με ημοξ θίιμοξ 
ημοξ. Πα παηδηά πνεζημμπμημφκ πνςμαηηζηά θμμμαηάθηα γιαζέ ζε δηάθμνα 
ζπήμαηα (ηεηνάγςκα, ηνίγςκα), ηα θμιιμφκ με ηέημημ ηνυπμ χζηε κα 
„ζπεδηάζμοκ‟ ημοξ θίιμοξ ημοξ. 

 
Οηυπμη: 

 Κα μπμνμφκ κα εθθναζημφκ με δηάθμνα μέζα 
 Κα μπμνμφκ κα ζοκενγαζημφκ 
 Κα ακαπηφλμοκ ηεκ δεμημονγηθυηεηά ημοξ 
 Κα μπμνμφκ κα πεηνηζημφκ δηάθμνα οιηθά. 

 
- Ζζμννμπία πάκς ζημ ζθμοπυλοιμ 
Πα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δεογανάθηα. Ηάζε δεογάνη έπεη ημ ζθμοπυλοιυ 
ημο. Πμ έκα παηδί είκαη μ μάγμξ θαη ημ άιιμ έκα δςάθη. Μ μάγμξ είκαη 
αοηυξ πμο ζα απμθαζίζεη πμηεξ θηκήζεηξ ζα θάκεη θαη ημ δςάθη ζα πνέπεη 
κα ημκ μημεζεί ζςζηά γηα κα μεκ πέζμοκ απυ ημ ζθμοπυλοιμ θαη πάζμοκ 
ηεκ ζεηνά ημοξ. Ιεηά ζημ ίδημ δεογανάθη, ημ άιιμ παηδί μπμνεί κα γίκεη μ 
μάγμξ θαη κα απμθαζίδεη εθείκμ ηηξ θηκήζεηξ.. 
 
Οηυπμη: 

 Κα μπμνμφκ κα ζοκενγαζημφκ 
 Κα ακαπηφλμοκ ηεκ παναηενεηηθυηεηά ημοξ 
 Κα απμθηήζμοκ ζοκημκηζμυ θηκήζεςκ θαη αοημέιεγπμ 
 Κα μπμνμφκ κα μημεζμφκ 
 Κα μπμνμφκ κα εθθναζημφκ με δηάθμνμοξ ηνυπμοξ 
 Κα ακαπηφλμοκ ηεκ θακηαζία ημοξ. 

 
- „Πμ μαγηθυ εηζηηήνημ‟ 

Πα παηδηά ζπεμαηίδμοκ δεογανάθηα. Πμ θάζε δεογανάθη ζα έπεη έκα εηζηηήνημ 
(έκα απυ έκα πενημδηθυ) ημ μπμίμ πνέπεη κα ημ ζηενίδμοκ θαη ηα δομ παηδηά με 
θάπμηα μένε ημο ζχμαηυξ ημοξ. ζμ αθμφγεηαη ε μμοζηθή ηα παηδηά 
„πμνεφμοκ‟ , θηκμφκηαη ζημ πχνμ θαη πνμζέπμοκ κα μεκ ημοξ πέζεη. ηακ ε 
μμοζηθή ζηαμαηήζεη, δηπιχκεηαη ζηε μέζε ημ πανηί. Ε μμοζηθή λεθηκάεη πάιη 
θαη ηα παηδηά πνμζπαζμφκ κα μείκμοκ ζημ παηπκίδη. Ιεηά απυ ιίγμ ε μμοζηθή 
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ζηαμαηάεη θαη ημ εηζηηήνημ λακαδηπιχκεηαη ζηε μέζε. Αοηυ ζοκεπίδεηαη μέπνη 
θάπμημ δεογάνη κα θενδίζεη. 
 
Οηυπμη: 

 Κα μπμνμφκ κα ζοκενγαζημφκ 
 Κα απμθηήζμοκ αοημέιεγπμ θαη ζοκημκηζμυ θηκήζεςκ 

 
- Ε εμένα ημο θάζε παηδημφ 
- Αοηυ άνπηζε κα ιεηημονγεί θαη κα ηζπφεη απυ ηεκ ζηηγμή πμο 

αζπμιεζήθαμε με ημ ζέμα ηεξ θηιίαξ. Ηάζε εμένα είκαη ε εμένα εκυξ 
παηδημφ θαηά ηεκ μπμία ημ παηδί πνίδεηαη μ πνίγθηπαξ ή ε πνηγθίπηζζα. 
Πμ παηδί πμο είκαη μ πνίγθηπαξ απμιαμβάκεη θάπμηα πνμκυμηα. Γίκαη 
αοηυ πμο ζα απμθαζίζεη πνχημ ηε γςκηά πμο ζα παίλεη, ηα παηδηά με 
ηα μπμία ζα παίλεη (πνεηάδεηαη κα ζομθςκμφκ θη αοηά), μπμνεί κα γίκεη 
μ βμεζυξ ηεξ κεπηαγςγμφ ακ δεκ έπεη ηεζεί άιιμ παηδί, μπμνεί κα είκαη 
μ „μδεγυξ‟ ημο ηνέκμο υηακ βγαίκμομε έλς ζηεκ αοιή. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: «Πμ μηθνυ μαφνμ θαιαμανάθη θαη μη θίιμη ημο», Ηιαίνε  
Γεςνγέιιε, εθδυζεηξ Ιεηαίπμημ. 

  Γθπαηδεοηηθυξ: Ιεηαθηζε Αηθαηενίκε 

 

Ιε αθμνμή θάπμημοξ ηζαθςμμφξ μεηαλφ ηςκ παηδηχκ θαηά ηεκ χνα ηςκ 
ειεφζενςκ δναζηενημηήηςκ ζέζαμε έκα θαηκμφνγημ βαζηθυ ζηυπμ ζημ 
πνυγναμμά μαξ, πμο δεκ ήηακ άιιμξ, απυ ημ δέζημμ ηεξ μμάδαξ θαη ηε ζφζθηλε 
ηςκ ζπέζεςκ ηςκ ίδηςκ ηςκ παηδηχκ. μέζα απυ ηηξ δναζηενηυηεηεξ πμο 
πναγμαημπμηήζεθακ πημ ζογθεθνημέκα ηα παηδηά: 

- Ναναμένηζακ ηηξ εγςηζηηθέξ ημοξ ηάζεηξ, 
- Έμαζακ πυζμ ζεμακηηθυ είκαη κα δίκμοκ ζεμαζία ζημοξ γφνς ημοξ θαη 

ζηηξ ακάγθεξ ηςκ θίιςκ ημοξ, 
- Κα αθμφκε ηα ζέις ηςκ άιιςκ αθυμε θαη ακ εθείκα ένπμκηαη ζε 

ακηίζεζε με ηα ζέις ηα δηθά ημοξ, 
- Κα θαηακμμφκ ηεκ ζέζε ημο άιιμο θαη κα δηθαημιμγμφκ θαηαζηάζεηξ με 

ζθμπυ κα μεκ δεμημονγμφκ εκηάζεηξ, 
- Κα ζοκενγάδμκηαη μεηαλφ ημοξ υηακ ημ θαιεί μηα δναζηενηυηεηα, κα 

ιεηημονγμφκ ςξ μιμμέιεηα θαη υπη ςξ μμκάδα, 
- Κα εθθνάδμκηαη ζεηηθά υηακ ακαθένμκηαη ζε αοημφξ, κα μηιμφκ γηα ηα 

πανίζμαηα ηςκ θίιςκ ημοξ θαη κα παναβιέπμοκ ηα ειαηηχμαηά ημοξ 
θαζχξ θαη  

- Κα μμηνάδμκηαη μεηαλφ ημοξ εθείκα πμο ημοξ ανέζεη κα θάκμοκ μαδί με 
ημοξ θίιμοξ ημοξ γηα κα πενκμφκ δεμημονγηθά ημ πνυκμ ημοξ εκηυξ θαη 
εθηυξ ζπμιείμο. 

 
 1ε Δναζηενηυηεηα 

Γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ: Γιχζζα (Ακάγκςζε ηζημνίαξ, ζοδήηεζε) 
 

Οηυπμξ: Κα αθμφζμοκ ηεκ ηζημνία με ημ μηθνυ μαφνμ θαιαμανάθηα πμο έπεη 
ςξ ζέμα ημο ηεκ αλία ηεξ θηιίαξ θαη κα μδεγεζμφκ μέζα απυ ηεκ ζοδήηεζε ζε 
ζομπενάζμαηα θαη ακάιμγεξ εθηημήζεηξ πμο ζα βειηηχζμοκ θαη ηηξ μεηαλφ 
ημοξ ζπέζεηξ. 
 

 2ε Δναζηενηυηεηα 
Γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ: Γιχζζα (Ννμθμνηθυξ ιυγμξ, Γναθή,  Ακάγκςζε) 
 
„Οομβυιαημ θηιίαξ‟ 
 Οηυπμξ: Κα θαηακμήζμοκ μέζα απυ ηε ζοδήηεζε ηη είκαη ε θηιία θαη κα 
δχζμοκ οπυζπεζε πςξ ζα πνμζπαζήζμοκ ζημ μέιιμκ κα ηενήζμοκ ηα 
ιεγυμεκά ημοξ θάκμκηαξ ημ θαιφηενμ δοκαηυ γηα ημοξ θίιμοξ ημοξ. 
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Ηαηαιήλαμε ιμηπυκ, γνάθμκηαξ γηα ηε θηιία υηη είκαη κα δίκμομε αγάπε, κα 
μηιάμε υμμνθα ζημοξ θίιμοξ μαξ, κα με δηζηάδμομε κα πνεζημμπμημφμε ηηξ 
μαγηθέξ ιελμφιεξ υπςξ, ζογγκχμε, εοπανηζηχ, παναθαιχ, κα ημοξ βμεζάμε 
υηακ πνεηάδμκηαη ηεκ ακάγθε μαξ, κα παμμγειάμε υηακ ημοξ βιέπμομε, κα 
ημοξ αγθαιηάδμομε, κα ημοξ δίκμομε θηιάθηα, κα ημοξ πνμζέπμομε θαη κα μεκ 
ημοξ θάκμομε κα θιαίκε. Ιε άιια ιυγηα κα ζομπενηθενυμαζηε ζημοξ θίιμοξ 
μαξ, έηζη υπςξ ζα ζέιαμε εθείκμη κα μαξ ζομπενηθένμκηαη. 
 

 3ε Δναζηενηυηεηα 
Γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ: Δεμημονγία θαη έθθναζε (Ηαηαζθεοή) 
 
„Πμ βναπημιάθη ηεξ Φηιίαξ‟ 
Οηυπμξ: Κα δεμημονγήζμοκ έκα βναπημιάθη πμο ζα βμεζήζεη ζημ δέζημμ ηεξ 
μμάδαξ. 
 

Πα παηδηά μπιέθμοκ μάιιηκεξ θιςζηέξ δηαθμνεηηθχκ πνςμάηςκ, 
δεμημονγχκηαξ μία μεγάιε γναμμή ηεκ μπμία ζηε ζοκέπεηα θυβμομε ζε ηυζα 
θμμμάηηα υζα βναπηυιηα ζέιμομε κα δεμημονγήζμομε. Πμ θμνάμε ζημ πενάθη 
ημοξ θαη υια μμηνάδμκηαη ηεκ ίδηα πεηνμπμίεηε θαηαζθεοή – θυζμεμα πμο έπεη 
ςξ ζηυπμ κα ημοξ οπεκζομίδεη πυζμ δεμέκμη πνέπεη κα είκαη μεηαλφ ημοξ θαη 
πςξ πνέπεη πάκηα κα είμαζηε αγαπεμέκμη θαη ακ έπμομε δηαθμνέξ κα ηηξ 
ιφκμομε με ημκ θαιφηενμ δοκαηυ ηνυπμ. Πμ Βναπημιάθη ηεξ Φηιίαξ ιεηημονγεί 
με άιια ιυγηα ζακ οπεκζφμηζε ζηα παηδηά πμο ημ θμνάκε. 
 

 4ε Δναζηενηυηεηα 
Γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ: Δεμημονγία θαη έθθναζε (Γηθαζηηθά) – Γιχζζα 
(Ννμθμνηθυξ ιυγμξ, Γναθή) 
 
„Μη Γκςμέκεξ παιάμεξ‟ 
Οηυπμξ: Κα ηοπχζμοκ ηεκ παιάμε ημοξ ζε μηα πάνηηκε θανδηά θαη κα ηεκ 
εκχζμοκ με ηεκ παιάμε μηαξ θίιεξ πμο ζα επηιέλμοκ, ακαθένμκηαξ 
ηαοηυπνμκα ημ ιυγμ πμο ημοξ έπεη θένεη θμκηά. 
 

Πμ θάζε παηδί επηιέγεη θαη έκα υκμμα μίαξ θίιεξ (θνμκηίδμομε κα 
αθμοζημφκ ηα μκυμαηα υιςκ ηςκ παηδηχκ) θαη ακαθένεη με ημ δηθυ ηεξ 
μμκαδηθυ ηνυπμ, γηαηί ηε ζεςνεί θίιε ηεξ. Ηαηαγνάθμομε ηα ιεγυμεκά ημοξ. 
Ιέζα απυ ηε ζογθεθνημέκε δναζηενηυηεηα ηα παηδηά έπμοκ ημ πνυκμ κα 
μηιήζμοκ γηα ημοξ άιιμοξ, γηα ηα θαιά ζημηπεία ηςκ θίιςκ ημοξ θαη με αοηυ 
ημκ ηνυπμ κα ζοζθίλμοκ ημ δέζημμ μεηαλφ ημοξ. Πειεοηαία μδεγία πμο ημοξ 
δίκεηαη είκαη κα δςγναθίζμοκ ζημ θεκυ πιαίζημ ημκ εαοηυ ημοξ μαδί με ηεκ 
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θίιε, ζηεκ μπμία «πανίδμοκ ηεκ θανδηά ημοξ», δείπκμκηαξ έηζη ηεκ αγάπε 
ημοξ. 

 5ε Δναζηενηυηεηα 
Γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ: Φοζηθή αγςγή 
 
„Ναηπκίδηα Γκίζποζεξ ηεξ Φηιίαξ‟ 
Οηυπμξ: Κα ροπαγςγεζμφκ μέζα απυ δηάθμνα παηπκίδηα πμο βμεζμφκ ηα 
παηδηά κα θαηαιάβμοκ πςξ δμοιεφμκηαξ πανέα με ημοξ θίιμοξ ημοξ 
θαηαθένκμοκ θαιφηενα απμηειέζμαηα θαη γνεγμνυηενα πνμζεγγίδμοκ ημκ 
επηδηςθυμεκμ ζηυπμ. 
 

Πα παηδηά θηηάπκμοκ δομ μμάδεξ θαη επεηδή μ ανηζμυξ ηςκ παηδηχκ μαξ 
ζοκμιηθά είκαη πενημνηζμέκμξ αοηυμαηα δεμημονγμφκηαη δομ δεογάνηα. 
Πα βάδμομε κα δηακφμοκ μηα απιή δηαδνμμή ανπηθά δέκμκηάξ ηα πένηα. Πμ 
δεογανάθηα πμο ζα θηάζεη πνχημ ζημ ηένμα είκαη θαη μ κηθεηήξ. Οηε 
ζοκέπεηα, δέκμομε ηα πμδανάθηα ημοξ ζημ ζεμείμ πμο είκαη μ αζηνάγαιμξ θαη 
θαιμφκηαη κα θάκμοκ αθνηβχξ ημ ίδημ. Γπηπεηνμφκ κα επακαιάβμοκ κα 
δηακφζμοκ ηεκ ίδηα δηαδνμμή έπμκηαξ γονίδεη ηεκ πιάηε ημ έκα ζημ άιιμ θαη 
πνμζπαζμφκ κα πενπαηήζμοκ έπμκηαξ μπιεγμέκα ηα πένηα ημοξ θαη κα 
θηάζμοκ ζημ ηέιμξ ηεξ μνηδυμεκεξ γναμμήξ. Έπεηηα, αιιάδμομε ηα 
δεογανάθηα θαη δεμημονγμφμε μία κέα ζφκζεζε μμάδαξ. Βάδμομε εμπυδηα ηα 
μπμία πνέπεη κα πενάζμοκ είηε απυ πάκς είηε απυ ημ πιάη, ακάιμγα με ηηξ 
μδεγίεξ πμο ημοξ δίκμκηαη θάζε θμνά. Πμ έκα παηδί πνμζπαζεί κα μδεγήζεη ημ 
άιιμ θαζχξ ημο έπμομε δέζεη ηα μάηηα θαη κα θηάζμοκ μαδί ζημ ηένμα. Ε 
μμάδα πμο θάκεη ημ μηθνυηενμ πνυκμ μνίδεηαη θαη κηθήηνηα.  

Πέιμξ, ημοξ δίκμομε κα μεηαθένμοκ δίζθμοξ γεμάημοξ με ακηηθείμεκα 
πνμζπαζχκηαξ κα μεκ νίλμοκ θάης ηα πνάγμαηα. Γάκ ζομβεί θάηη ηέημημ 
επηζηνέθμοκ πάιη ζηεκ αθεηενία. Πα παηπκίδηα αοηά απαηημφκ θαιή 
ζοκενγαζία θαη ζοκημκηζμυ θηκήζεςκ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Δε ζ‟ έπς θίιε, Γεςνγία Θάηηα, εθδυζεηξ Δηάπιμοξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ηαναθοιιίδμο Ακαζηαζία, Δμγάκε 

    Ναγχκα ,Κηθμιαθάθμο Δςή 

 

Ανπηθά, δηαβάζαμε ηεκ ηζημνία θαη ακαιφζαμε ημ πενηεπυμεκυ ηεξ. 
Αθμιμφζεζακ δναζηενηυηεηεξ απυ δηάθμνα γκςζηηθά ακηηθείμεκα με ζθμπυ κα 
εοαηζζεημπμηήζμομε ηα κήπηα: κα γκςνίζμοκ θαη κα ακαγκςνίζμοκ ηα 
ζοκαηζζήμαηα θαη ηηξ ακάγθεξ ηηξ δηθέξ ημοξ θαη θαηυπηκ ηςκ άιιςκ. Κα 
ζοκεηδεημπμηήζμοκ ηε ζεμαζία ηεξ θηιίαξ, κα ακαπηφλμοκ δεληυηεηεξ πμο 
βμεζμφκ ζημ πηίζημμ μηαξ θηιίαξ, υπςξ κα θένμκηαη δίθαηα, κα ζοκενγάδμκηαη, 
κα μμηνάδμκηαη. Κα ακαπηφλμοκ ηεκ ηθακυηεηα ημο αοημειέγπμο, ηεξ 
αοημπεηζανπίαξ χζηε κα είκαη ζε ζέζε κα επηιφμοκ ηηξ μεηαλφ ημοξ 
ζογθνμφζεηξ θαη κα ζομβηχκμοκ ανμμκηθά. 

- Ννχηα πνμζπαζήζαμε κα δχζμομε ημκ μνηζμυ ηεξ θηιίαξ. ιεξ μη 
απυρεηξ ηςκ παηδηχκ θαηαγνάθεθακ ζε πανηί. 

- Ωξ πνμέθηαζε ηεξ παναπάκς ηζημνίαξ πνμζπαζήζαμε κα 
δεμημονγήζμομε μηα ηζημνία γηα ημοξ θίιμοξ θαη ημοξ επζνμφξ ηεξ 
θηιίαξ, ημοξ μπμίμοξ θαηαγνάραμε (αγάπε, αιήζεηα, ζεβαζμυ, 
ζοκενγαζία, ζομυξ, δήιηα, μίζμξ, εθδίθεζε). Νενηγνάραμε πχξ 
κηχζμομε υηακ είμαζηε πανμφμεκμη, ιοπεμέκμη, ή ζομςμέκμη. Νμηεξ 
εθθνάζεηξ παίνκεη ημ πνυζςπμ θαη ημ ζχμα μαξ (ηηξ μημεζήθαμε) θαη ηη 
είκαη αοηυ πμο μαξ θάκεη κα κηχζμομε έηζη. Ννμηείκαμε εκαιιαθηηθμφξ 
ηνυπμοξ ακηημεηχπηζεξ ηςκ ανκεηηθχκ ζοκαηζζεμάηςκ (π.π. υηακ 
είμαζηε ζομςμέκμη ακηί κα πηοπήζμομε έκακ θίιμ μαξ, πηοπάμε έκα 
μαληιάνη). 

- νεζημμπμηχκηαξ μηα θμφθια θμοθιμζεάηνμο – „Μ ζπμοδαίμξ θφνημξ 
εγχ‟ αθμφ ζοζηήζεθε ζηα παηδηά, πανμοζίαζε ηα ζεηηθά ζημηπεία ημο 
εαοημφ ημο, π.π. λένς κα ηναγμοδχ ςναία θ.ά.. Έπεηηα θάζε παηδί έμπαηκε 
ζημ νυιμ ημο „ζπμοδαίμο θφνημο εγχ‟ θαη πανμοζίαδε ημκ εαοηυ ημο. 

- Γπελενγαζία πμηήμαημξ „Μη δομ θίιμη‟ ημο Δαπανία Ναπακηςκίμο. 
- Ιάζαμε θαη πμνέραμε ημ ηναγμφδη „Ακ υια ηα παηδηά ηεξ γεξ‟ 
- Ηαηαζθεοάζαμε με πειυ βναπηυιηα θηιίαξ θαη θάζε παηδί ημ πάνηζε 

ζημκ θίιμ ημο. 
- Ναίλαμε ημ „Ημοηί ηεξ θηιίαξ‟. Γνάραμε πάκς ζε ηζάνηζμα πανηηά Α4 

ηα μκυμαηά μαξ θαη θαηυπηκ ηα θάκαμε μηα μπάια. Πμπμζεηήζαμε ζε 
απυζηαζε „ημ θμοηί ηεξ θηιίαξ‟ θαη πνμζπαζήζαμε κα νίλμομε υζεξ 
πενηζζυηενεξ μπάιεξ-θίιμοξ μέζα ζημ θμοηί. Οημ ηέιμξ δηαβάζαμε 
πμημοξ θίιμοξ „θενδίζαμε‟. 

- Γπίζεξ, παίλαμε ημ παηπκίδη „ζχζηε ηε θηιία‟. Γίμαζηε ζε θφθιμ θαη 
θναηάμε απυ ηηξ άθνεξ έκα μεγάιμ μπιε πακί υπμο ζομβμιίδεη ηε 
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μαγηθή ζάιαζζα. Νάκς ζημ πακί ημπμζεημφμε μηα μπάια υπμο είκαη ε 
θηιία. Οημ άθμοζμα θάπμηςκ ιέλεςκ πμο έπμομε πνμζομθςκήζεη 
(αγάπε, ενεμία, θαηακυεζε) ηα παηδηά θηκμφκ απαιά ημ πακί. Ιυιηξ 
αθμφγεηαη θάπμηα απυ ηηξ ανκεηηθέξ ιέλεηξ (θαζανία, θαβγάξ, θιάμα 
ζομυξ θ.ά.) ηα παηδηά ακεβμθαηεβάδμοκ έκημκα ημ πακί, πνμζπαζχκηαξ 
πανάιιεια κα πνμζηαηεφζμοκ ηε θηιία θαη κα μεκ πέζεη απ‟ ημ πακί. 

- μνέραμε „ημκ θφθιμ πμο μεγαιχκεη‟. Πμ παηδί λεθηκάεη απυ δομ παηδηά 
πμο πμνεφμοκ ζημ άθμοζμα ηεξ μμοζηθήξ. ηακ ε μμοζηθή ζηαμάηεζε, 
έκα απυ ηα δομ παηδηά θαιεί έκακ θίιμ ημο ζημ πμνυ, ελεγχκηαξ ημκ 
ιυγμ πμο ημκ επέιεγε, απμδίδμκηάξ ημο έκα ζεηηθυ παναθηενηζμυ (π.π. 
Ηαιχ ημκ Γηάκκε γηαηί δςγναθίδεη ςναία). ηακ υια ηα παηδηά έπμοκ 
πηαζηεί ζημκ θφθιμ, θςκάδμοκ έκα ζφκζεμα:  

„‟ιμη μαδί, θίιμη θαιμί, 
υιμη μαδί, πημ δοκαημί!‟‟ 

- Πέιμξ, παίλαμε „Πμ ηαλίδη με ημ ηνεκάθη ηεξ θηιίαξ‟. Πμ παηπκίδη λεθηκά 
με έκα παηδί. Ιε ημ άθμοζμα ηεξ μμοζηθήξ θηκείηαη γφνς απυ μηα μμάδα 
παηδηχκ. Οημ ζηαμάηεμα ηεξ μμοζηθήξ πιεζηάδεη θάπμημκ θαη ημο ιέεη: 

Έια θίιε μαδί μμο ζημ ηνέκμ 
ζε ημπίμ μαγηθυ κα βνεζμφμε 

κα πανχ, κα πανείξ, κα πανμφμε!! 

Πμ άιιμ παηδί νςηάεη: 
Νμφ είπεξ υηη ζα με παξ; 

Γθείκμξ απακηά: 
Θα πάμε ζηεξ Φηιίαξ ηε πχνα, 

μα ζα πνέπεη κα μμο θένεηξ δχνα! 

Πμ παηδί, ιέεη ημ δχνμ πμο θένκεη (αγάπε, εογέκεηα, βμήζεηα, θ.ά…) 
θαη επηβηβάδεηαη ζημ ηνέκμ. Πμ παηπκίδη ζοκεπίδεηαη μέπνη κα 
επηβηβαζημφκ υια ηα παηδηά. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Φεγγανμζθεπαζηήξ, εθδυζεηξ Αίζςπμξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Αληχημο Αιθμήκε, Δμμκίδμο  

     Ηνοζηαιιέκηα, Ημμκεκάθε Ιανία, μφημο Γεςνγία, Ημοηίδμο Θεμδχνα,    

     Γμοιημφ Οηαονμφια 

 
Δείπκμομε ημ ελχθοιιμ ημο βηβιίμο θαη ηα παηδηά πνμζπαζμφκ κα μακηέρμοκ 
ημκ ηίηιμ ημο. Αθμφ αθμφζηεθακ υιεξ μη απυρεηξ απμθαιφπημομε ημκ ηίηιμ 
θαη δεηάμε απυ ηα παηδηά κα θακηαζημφκ γηα ημ ηη μπμνεί κα αθμνά ημ 
ζογθεθνημέκμ βηβιίμ. ιεξ ζπεδυκ μη πνμηάζεηξ ηςκ παηδηχκ αθμνμφζακ γηα 
θάπμημκ πμο ζθέπαδε ημ θεγγάνη. 
 
1ε Δναζηενηυηεηα 
Νενίιερε παναμοζημφ: Πμ παναμφζη αθμνά έκα παηδί πμο ήνζε ε ζεηνά ημο κα 
ακηηθαηαζηήζεη ημ γεναζμέκμ πιέμκ θεγγανμζθεπαζηή. Γηα κα θηάζεη υμςξ ημ 
θεγγάνη έπνεπε κα θάεη ηεκ μαγηθή θαναμέια πμο ζα ημκ έθακε κα πεηάλεη ςξ εθεί. 
ηακ υμςξ πήγε κα ηεκ θάεη θαηάιαβε πςξ ε ηζέπε ημο ήηακ ηνφπηα θαη ηεκ είπε 
πάζεη. Νχξ ζα έθηακε ζημ θεγγάνη; Φηάκμκηαξ ζ‟ έκα πςνηυ ζοκάκηεζε ακζνχπμοξ 
πμο ζέιεζακ κα ημκ βμεζήζμοκ με δηάθμνμοξ ηνυπμοξ. Ιάηαηα υμςξ. Λαθκηθά εθεί 
πμο ημ μηθνυ αγυνη θαη μη θίιμη ημο είπακ απμγμεηεοζεί έκα μηθνυ θμνίηζη είπε μηα 
ηδέα. Κα ακέβεη μ έκαξ πάκς ζημκ άιιμ, κα δεμημονγεζεί μηα ακζνχπηκε ζθάια θαη 
έηζη μ θίιμξ μαξ ζα έθηακε ζημ θεγγάνη. Ηη έηζη θαη έγηκε!! 

 
Αθμιμφζεζε ζοδήηεζε γηα ημ πυζμ πμιφηημε είκαη ε βμήζεηα ηςκ άιιςκ θαη 
πυζμ ζεμακηηθυ είκαη κα έπμομε θίιμοξ. Πα παηδηά νςηήζεθακ ηη ζεμαίκεη γη‟ 
αοηά θίιμξ, ηα θαηαγνάραμε θαη θηηάλαμε ημκ ήιημ ηεξ θηιίαξ θαη ζε θάζε 
αθηίκα γνάραμε ηηξ απακηήζεηξ ηςκ παηδηχκ (γ.π. θίιμξ είκαη αοηυξ πμο με 
βμεζάεη, θίιμξ είκαη αοηυξ πμο με αγαπάεη, πμο με ζέβεηαη, πμο μαξ ζογπςνεί, πμο 

με θνμκηίδεη, θ.ά.). 
 
2ε Δναζηενηυηεηα 
Απμθαζίδμομε μαδί με ηα παηδηά κα θηηάλμομε ηεκ „θάια ηεξ Φηιίαξ‟. 
Φηηάπκμομε μηα ζθάια απυ πανηυκη. Πα παηδηά δςγναθίδμοκ ημκ εαοηυ ημοξ 
θαη ημκ θυβμοκ. Πμοξ θμιιάκε ζηεκ ζθάια, ημκ έκα πάκς ζημκ άιιμκ, υπςξ 
έγηκε θαη ζημ παναμφζη πμο δηαβάζαμε… 
 
3ε Δναζηενηυηεηα 
Αθνμζημηπίδα με ηε ιέλε ΦΖΘΜΟ. Πα παηδηά ακηηγνάθμοκ ηηξ ιέλεηξ, αθμφ 
έπμομε μηιήζεη γη‟ αοηέξ. 
 
ΦΞΜΚΠΖΔΑ 

ΖΔΑΚΖΗΜΟ 
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ΘΓΡΠΓΞΜΟ 

Μ ΟΓΒΑΟΙΜΟ 

ΟΠΜΞΓΕ 

 
4ε Δναζηενηυηεηα 
Φηηάπκμομε ηα Βναπηόιηα ηεξ Φηιίαξ.  
Πα παηδηά πιάζμοκ με θυθθηκμ θαη άζπνμ πειυ μπαιάθηα μηθνά θαη ηα ηνοπάμε 
με λοιάθηα. Πα αθήκμομε κα ζηεγκχζμοκ. Πεκ επυμεκε μένα ηα παηδηά 
πενκάκε ζογθεθνημέκμ ανηζμυ απυ μπαιάθηα ζε ζθμηκάθηα. Πα δέκμομε ζηα 
πένηα ηςκ παηδηχκ. 
 
5ε Δναζηενηυηεηα 
Ναίδμομε δηάθμνα Παηπκίδηα ζοκενγαζίαξ. 
Ν.π. ηα παηδηά δηαιέγμοκ έκα θίιμ ημοξ. Αθμφ έπμομε δεμημονγήζεη έκα 
δηάδνμμμ με εμπυδηα, θιείκμομε ηα μάηηα ημο εκυξ παηδημφ. Μ θίιμξ ημο ημκ 
θαζμδεγεί πνμζπαζχκηαξ κα θηάζεη ζημ ηένμα πςνίξ κα νίλεη θακέκα 
εμπυδημ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Ιηα πανέα με…. Ηανδηά!, Θήδα Βανβανμφζε, Γονςπασθή  

    Γπηηνμπή Ακηηπνμζςπεία ζηεκ Γιιάδα 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Ιπαθμφκε Ηαιιηυπε 

 

Οηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ Αγςγήξ Ργείαξ: Δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ, 
δηαβάζαμε θαη επελενγαζηήθαμε μαδί με ηα παηδηά δηάθμνα βηβιία. Έκα απυ 
αοηά πμο μαξ έδςζε αθμνμή γηα πμιιέξ δηαζεμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ οπήνλε 
θαη ημ παναπάκς. 
 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ 
 
ΝΑΖΔΖ ΗΑΖ ΓΘΩΟΟΑ 

- Αθήγεζε ημο παναμοζημφ. 
- Γμπιμοηηζμυξ ημο πνμθμνηθμφ ιυγμο μέζα απυ ηε ζοδήηεζε γηα ηε 

θηιία θαη ημ πυζμ ζεμακηηθή είκαη ζηηξ δφζθμιεξ ζηηγμέξ μαξ. Ηάζε 
παηδί μαξ ακέθενε θάηη πμο έθακε γηα κα βμεζήζεη ημ θίιμ ημο υηακ 
ημκ πνεηαδυκηακ (με πμημ ηνυπμ έδεηλε ηε θηιία ημο). 

- Ηάζε παηδί δςγνάθηζε θαη έγναρε ημ υκμμα εκυξ πνμζχπμο – δχμο ημο 
παναμοζημφ θαη έηζη θηηάλαμε ημκ πίκαθα ακαθμνάξ με ημοξ ήνςεξ ημο 
παναμοζημφ (Νέηνμξ, πνοζυρανμ, πνοζή θανδηά, θυθθηκε θανδηά, 
μάγηζζα Άθανδε, θίδη, ιφθμξ, μέιηζζα, πμκηηθυξ, ανάπκε, πνυβαημ, 
θυηα, θανπανίαξ, ζθακηδυπμηνμξ, μηνθή μαγηζζμφια, θμοκέιηα, 
δεηκυζαονμξ, αγειάδα). 

- Γίπαμε θαη μάζαμε πανμημίεξ γηα ηε θηιία: 
Ηαηκμφνγημ θίιμ έπηαζεξ παιηυ με ιεζμμκήζεηξ. 
Αγάπα ημκ θίιμ ημο ζμο με ηα ειαηηχμαηά ημο. 
Ε δςή πςνίξ θηιία είκαη μονακυξ δίπςξ ήιημ. 

 Οηε ζοκέπεηα πςνηζηήθαμε ζε μμάδεξ θαη ηηξ δςγναθίζαμε. ηακ 
ηειεηχζαμε, θάζε μμάδα πνμζπαζμφζε κα μακηέρεη πμηα πανμημία δςγνάθηζε 
ε άιιε μμάδα. 

- Οοδεηήζαμε γηα ημ ηη ζεμαίκεη κα είμαη θαιυξ θίιμξ θαη ηη πνεηάδεηαη ε 
θαιή θηιία. 

- Φηηάλαμε ηε Οοκηαγή ηεξ Ηαιήξ Φηιίαξ: 
 

Ριηθά πμο ζα πνεηαζηείηε: 
100 γναμμάνηα ΑΓΑΝΕ 

100 γναμμάνηα ΑΝΜΔΜΕ 
100 γναμμάνηα ΗΑΠΑΚΜΕΟΕ 

200 γναμμάνηα ΟΠΕΞΖΛΕ 
60 γναμμάνηα ΓΓΚΚΑΖΜΔΩΞΖΑ 

1 θιοηδάκη ημο ηζαγημφ ΓΙΝΖΟΠΜΟΡΚΕ 
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3 θμοηαιηέξ ηεξ ζμφπαξ ΓΖΘΖΗΞΖΚΓΖΑ 
 

Γθηέιεζε: 
Ακαθαηεφμομε απαιά ζε έκα μπμι ηεκ ΑΓΑΝΕ, ηεκ ΑΝΜΔΜΕ, ηεκ 
ΗΑΠΑΚΜΕΟΕ, ηεκ ΓΓΚΚΑΖΜΔΩΞΖΑ. Ξίπκμομε μέζα ηεκ ΟΠΕΞΖΛΕ, ηεκ 
ΓΖΘΖΗΞΖΚΓΖΑ θαη ανγά ανγά ηεκ ΓΙΝΖΟΠΜΟΡΚΕ. ηακ ιηχζμοκ θαιά υια 
ηα οιηθά ηα βάδμομε ζημ ηαρί θαη ρήκμομε ζε δοκαηυ θμφνκμ γηα ανθεηυ .. 
θαηνυ. Ηαιή επηηοπία ζε υιμοξ ζαξ! 

- Γνάραμε πάκς ζηεκ αθίζα πμο θηηάλαμε μεκφμαηα θηιίαξ απυ ημ 
βηβιίμ:  
Γίμαζηε υιμη εκςμέκμη θη αγαπεμέκμη! 
Ακ θαη είμαζηε ηυζμ δηαθμνεηηθμί μεηαλφ μαξ, επεηδή ζοκενγαδυμαζηε 
ηα θαηαθένκμομε ζε υια μηα πανά! 
Γίμαζηε μηα πανέα γηα ηα άζπεμα θαη ηα ςναία! 
Γίμαζηε θίιμη θανδηαθμί υπμο θαη ακ παξ θαη εμείξ μαδί! 

- Γνάραμε ζε θακζυκ πανηυκη ηε ιέλε „θηιία‟ ζε δηάθμνεξ γιχζζεξ. 
Ννμζπάζεζακ κα ηηξ πμοκ με ημκ ηνυπμ πμο πνμθένμκηαη. 
Οοκεηδεημπμίεζακ ηεκ παγθυζμηα δηάζηαζε ηεξ θηιίαξ θαη θαηάιαβακ 
υηη αοηυ πμο δηαθμνμπμηείηαη θάζε θμνά είκαη ημ μέζμ επηθμηκςκίαξ, 
δειαδή ε γιχζζα. 

 
ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΑ 

- νμκηθή αθμιμοζία ηςκ εηθυκςκ ημο παναμοζημφ (πνχηα, μεηά, έπεηηα, 
ζημ ηέιμξ). 

- Απυ ημκ πίκαθα ακαθμνάξ μεηνήζαμε ηα πνυζςπα – δχα πμο πήγακ κα 
ζχζμοκ ηεκ θυθθηκε θανδηά. 

 
ΙΓΘΓΠΕ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ 

- Ακαδεηήζαμε θαη βνήθαμε ζημ πάνηε ηηξ πχνεξ ηεξ Γονςπασθήξ 
Έκςζεξ. Πμκίζαμε υηη υιεξ μη πχνεξ αοηέξ είκαη θίιεξ μεηαλφ ημοξ. 

- Ιάζαμε ηε ζεμαία ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. 
 
ΝΑΖΔΖ ΗΑΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ (ΓΖΗΑΟΠΖΗΕ ΠΓΚΕ) 

- Πα παηδηά δςγνάθηζακ υηη ημοξ έθακε εκηφπςζε απυ ημ βηβιίμ θαη 
έγναρακ ημκ ηίηιμ ημο. 

- Φηηάλαμε ηεκ „αιοζίδα ηεξ θηιίαξ‟. έθμρακ ιςνίδεξ απυ θάκζμκ πανηυκη, 
έγναρακ ημ υκμμά ημοξ, δςγνάθηζα ημ πανηυκη. Έπεηηα εκχζαμε ηηξ 
ιςνίδεξ με ζονναπηηθυ θαη ηηξ θνεμάζαμε ζε εμθακέξ ζεμείμ ηεξ ηάλεξ 
ημκίδμκηαξ υηη είμαζηε υιμη εκςμέκμη θαη αγαπεμέκμη. 

- Φηηάλαμε αθίζα με ημκ ελήξ ηνυπμ: Οε πανηί ημο μέηνμο ζπεμαηίζαμε 
με ημ μμιφβη μηα θανδηά, με θυθθηκα γθμθνέ μπαιάθηα, ηεκ 



- 104 - 

δηαθμζμήζαμε γφνς γφνς, ζημ εζςηενηθυ ηεξ γνάραμε κεπηαγςγείμ 
Αγίμο Ηςκζηακηίκμο θαη ηεκ πνςμαηίζαμε με θυθθηκε ιαδμπαζηέι. Απυ 
ηεκ ελςηενηθή πιεονά ηεξ θανδηάξ, πενημεηνηθά, θμιιήζαμε ηα 
πανηάθηα πμο είπακ δςγναθίζεη ηα παηδηά ημκ εαοηυ ημοξ θαη είπακ 
γνάρεη ημ υκμμά ημοξ. ιεξ αοηέξ ηηξ δςγναθηέξ ηηξ εκχζαμε με μηα 
θμνδέια. Έπεηηα ζημ πχνμ πμο μαξ έμεηκε, γνάραμε ηα μεκφμαηά μαξ 
(βι. Δναζηενηυηεηεξ Γιχζζαξ) θαη ημκ ηίηιμ ηεξ αθίζαξ ΙΖΑ ΝΑΞΓΑ 
ΙΓ… ΗΑΞΔΖΑ! 

 
ΝΑΖΔΖ ΗΑΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ (ΔΞΑΙΑΠΖΗΕ ΠΓΚΕ) 

- Πα παηδηά δναμαημπμίεζακ ηεκ ηζημνία ημο βηβιίμο. 
 
ΝΑΖΔΖ ΗΑΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ (ΙΜΡΟΖΗΕ) 

- Πεκ χνα ημο θαγεημφ αθμφζαμε ημ cd πμο έπεη ημ βηβιίμ. 
- Αθμφζαμε θαη μάζαμε ημ ηναγμφδη Φίιμη γηα πάκηα ημο Κηθυια (Ναηδηθή 

Eurovision 2003). 
 
ΝΑΖΔΖ ΗΑΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ (ΦΡΟΖΗΕ ΑΓΩΓΕ) 

- Βάιαμε μηα πανμφμεκε μμοζηθή θαη ηα παηδηά πυνεοακ ζημ νοζμυ ηεξ. 
Ιυιηξ ζηαμαημφζαμε ηε μμοζηθή υια ηα παηδηά ζπεμάηηδακ με ημ ζχμα 
ημοξ μηα θανδηά. 

- ςνηζηήθαμε ζε δεογάνηα. Φηηάλαμε μηα δηαδνμμή με εμπυδηα υπμο ζημ 
ηέιμξ ηεξ ήηακ θοιαθηζμέκμ ημ έκα παηδί απυ ηεκ Άθανδε Ιάγηζζα. Μ 
θίιμξ ημο πνμζπαζεί κα πενάζεη ηα εμπυδηα με επηηοπία, κα ημ 
απειεοζενχζεη θαη κα γονίζμοκ θαη μη δομ μαδί πίζς μέζα απυ ηα 
εμπυδηα. 

 
ΝΑΖΔΖ ΗΑΖ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕ 

- Νιεθηνμιμγήζαμε ζημκ οπμιμγηζηή ημκ ηίηιμ ημο βηβιίμο. 
- Βνήθαμε πχξ ιέγεηαη ε θηιία ζε άιιεξ πχνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ 

θαη ζηε ζοκέπεηα -επεηδή ημοξ άνεζε- θαη ζε άιιεξ πχνεξ ηεξ γεξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ:  Δεκ ζ‟ έπς θίιε, Γεςνγία Θάηηα, εθδυζεηξ Δηάπιμοξ.    
 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Βαζηιείμο Γηνήκε, Οαμμονέιε  

    Δήμεηνα 

 
 

Μη δηαθμνέξ πμο δεμημονγμφκηαη ακάμεζα ζε θάπμηα κήπηα απμηέιεζακ 
αθμνμή μαξ γηα κα πανμοζηάζμομε αοηυ ημ βηβιίμ. 

Ννηκ ηεκ ακάγκςζή ημο ηα παηδηά παναηενχκηαξ ημ ελχθοιιμ έθακακ 
οπμζέζεηξ γηα ημ πενηεπυμεκμ ημο βηβιίμο. Έπεηηα δηαβάζαμε ημ βηβιίμ θαη 
ζοδεηήζαμε γηα ημ πενηεπυμεκμ ημο θεημέκμο. Οογθεθνημέκα μηιήζαμε γηα ημκ 
ζομυ θαη θάκαμε οπμζέζεηξ γηα ημ πχξ ζα ήηακ ε δςή μαξ ακ δεκ είπαμε 
θίιμοξ, με ηη ζα έμμηαδε, ηη πνχμα ζα είπε θ.ιπ. 

Οηε ζοκέπεηα δναμαημπμηήζαμε ηεκ ηζημνία θαη ζπμιηάζαμε ηα 
ζοκαηζζήμαηα πμο μαξ δεμημονγήζεθακ παίδμκηαξ θάπμημ νυιμ. Ννμηείκαμε 
ζηα παηδηά κα δςγναθίζμοκ ημ παναμφζη ζε δεογάνηα (ηα δεογάνηα 
δεμημονγήζεθακ ηοπαία). Έπεηηα ζπμιηάζαμε ηηξ δςγναθηέξ ημοξ θαη δυζεθε 
έμθαζε ζηα ζοκαηζζήμαηα πμο μαξ δεμημονγμφκηαη υηακ δεκ έπμομε θίιμοξ. 
Πα παηδηά ζομθςκήζακε ζημ υηη είκαη πανμφμεκα υηακ είκαη υιμη πμιφ θαιμί 
θίιμη μεηαλφ ημοξ, υηακ είκαη υιμη μαδί μηα μμάδα. 

Ννμηείκαμε ζηα παηδηά κα απμθηήζμομε έκα ζφκζεμα ηεξ δηθήξ μαξ 
μμάδαξ ημ μπμίμ ζα ιέμε υιμη μαδί θάζε θμνά πμο ζα μαδεουμαζηε, αοηυ είκαη 
ημ ελήξ: «ιμη μαδί θίιμη θαιμί, υιμη μαδί πημ δοκαημί!» Πα παηδηά 
ζομθχκεζακ κα απμηειεί αοηή ε θνάζε ημ ζφκζεμά μαξ. Ιαδί με ημ ζφκζεμα 
θηηάλαμε θαη ημ έμβιεμα ηεξ μμάδαξ μαξ.( Ηυραμε ημ έμβιεμα ζε ηέζζενα 
θμμμάηηα θαη ηα παηδηά πςνίζηεθακ ηοπαία ζε ηέζζενηξ μμάδεξ, θάζε θμμμάηη 
πνςμαηίζηεθε με ιαδμπαζηέι απυ μία μμάδα. Οηε ζοκέπεηα θμιιήζαμε ηα 
θμμμάηηα γηα κα λακαθηηάλμομε ημ έμβιεμα ημ μπμίμ θςημγναθήζαμε, 
εθηοπχζαμε ζε μέγεζμξ πμνημθμιημφ, πιαζηηθμπμηήζαμε θαη με αοηυ ημκ 
ηνυπμ θηηάλαμε ηεκ θμκθάνδα γηα θάζε παηδί ηεξ μμάδαξ μαξ.). 

Γπηπιέμκ θηηάλαμε ημ ζηεθάκη ηεξ θηιίαξ ημ δέκηνμ ηεξ θηιίαξ θαη μηα 
αιοζίδα απυ πάνηηκμοξ θνίθμοξ. 
   ηεθάκη ηεξ θηιίαξ: θάζε παηδί έθμρε έκα ιμοιμφδη ζημ θέκηνμ ημο 
μπμίμο θυιιεζε ηε θςημγναθία ημο θη έπεηηα θμιιήζαμε υια ηα ιμοιμφδηα 
επάκς ζημ ζηεθάκη. 
   Δέκηνμ ηεξ θηιίαξ: θάζε παηδί βμοημφζε ηεκ παιάμε ημο ζε πνάζηκε 
δαπηοιμμπμγηά θη άθεκε ημ απμηφπςμά ημο επάκς ζημ δέκηνμ ζηε ζοκέπεηα 
πανμηνφκαμε ηα παηδηά κα πμφκε ιέλεηξ μη μπμίεξ κα ηαηνηάδμοκ ηεξ θηιίαξ θαη 
ηηξ γνάραμε επάκς ζημ δέκηνμ. 
 Αιοζίδα: θάζε παηδί πήνε έκα μπιε θη έκα άζπνμ πανημκάθη θαη ηα 
έθμρε ζε ιςνίδεξ, ζηε ζοκέπεηα έθακε ηηξ ιςνίδεξ θνίθμοξ θιείκμκηάξ ηεξ  
με ζονναπηηθυ θαη πενκχκηαξ ηε μηα μέζα ζηεκ άιιε (άζπνμ – μπιε εκαιιάλ) 
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ηέιμξ υηακ υια ηα παηδηά είπακ θηηάλεη ηεκ αιοζίδα ημοξ ηηξ εκχζαμε υιεξ 
μεηαλφ ημοξ θηηάπκμκηαξ μηα ηενάζηηα αιοζίδα. Οοδεηήζαμε με ηα παηδηά γηα 
ημ πυζμ ζεμακηηθυ είκαη κα είμαζηε υιμη μαδί μηα αιοζίδα θαη μ έκαξ κα 
ελανηάηαη απυ ημκ άιιμκ. Πέιμξ θνεμάζαμε ηεκ αιοζίδα ζηεκ ηάλε ζακ 
γηνιάκηα με ζθμπυ κα ηεκ δηαθμζμήζμομε γηα ηεκ γημνηή ηεξ 25εξ Ιανηίμο. 
 Ιάζαμε ημ πμίεμα ημ Γ. Ξίηζμο : «Ακ υια ηα παηδηά ηεξ γεξ», ημ 
παίλαμε (θάκαμε θφθιμ θαη ζημ θέκηνμ βάιαμε ηε γε) θαη θάζε παηδί 
δςγνάθηζε μηα εηθυκα απυ ημ πμίεμα. Αθυμε μάζαμε ημ πμίεμα ημο Δαπανία 
Ναπακηςκίμο: «Μη δομ θίιμη». 
 Γίπαμε πανμημίεξ ζπεηηθέξ με ηε θηιία θαη ζοδεηήζαμε ημ κυεμά ημοξ 
(θνάηα με κα ζε θναηχ κα ακεβμφμε ζημ βμοκυ, ημ έκα πένη κίβεη ημ άιιμ θαη 
ηα δομ ημ πνυζςπμ, δείλε μμο ημ θίιμ ζμο κα ζμο πς πμημξ είζαη). 
 Ιάζαμε ηα ηναγμφδηα: «Γιάηε κα γίκμομε θίιμη ηεξ Ι. Ηοκεγμφ», «Πα 
παηδηά δςγναθίδμοκ ζημκ ημίπμ», «Ννάζηκμ, θίηνηκμ θαη γθνηδάθη..» 
 Ναίλαμε μμαδηθά παηπκίδηα υπςξ: Δεκ πενκάξ θονά Ιανία, Πα 

αγαιμαηάθηα, Ιμοζηθέξ θανέθιεξ, Ε μηθνή Γιέκε.  
Ναίλαμε παηπκίδηα εμπηζημζφκεξ: Πα παηδηά γίκμκηαη δεογάνηα, ζημ έκα 

παηδί θιείκμομε ηα μάηηα με μακηήιη, ημ άιιμ παηδί πνέπεη κα ημ θαηεοζφκεη 
με μδεγίεξ, ζημ πχνμ πμο επέιελακ κα θάκμοκ ηε θςιηά ημοξ. Δεμημονγμφμε 
μηα δηαδνμμή με μηθνά εμπυδηα.  
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 ΒΖΒΘΖΜ: Έκαξ γηα υιμοξ θαη υιμη γηα έκακ, Weninger Brigitte, εθδυζεηξ  

     Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Πζαβέα Αζεκά, Ιπανηχηε Γοαγγειία 

 
 Οηε γςκηά ηεξ βηβιημζήθεξ ημπμζεηήζεθακ δηάθμνα βηβιία ζπεηηθά με 
ημ ζέμα. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ειεφζενςκ δναζηενημηήηςκ ηα παηδηά 
παναηενμφκ ηα παναμφζηα θαη ηηξ εηθυκεξ ημοξ. Ιυιηξ θαζίζαμε ζηεκ 
πανεμφια, νςηήζαμε ηα κήπηα πμημ παναμφζη ημοξ άνεζε θαη μεηά απυ 
ρεθμθμνία έγηκε επηιμγή ημο ζογθεθνημέκμο βηβιίμο «Έκαξ γηα υιμοξ θαη υιμη 
γηα έκακ». 
 
  Ιεηά ηεκ ακάγκςζε ημο παναμοζημφ έγηκακ ενςηήζεηξ θαηακυεζεξ 
ημο πενηεπμμέκμο πνμξ ηα παηδηά, υπςξ θαη ενςηήζεηξ ζπεηηθέξ με 
αηζζήμαηα θηιίαξ θαη αγάπεξ π.π. ηη ζεμαίκεη γηα ηα παηδηά ε ιέλε θίιμξ ή 
θηιία, ηί μπμνμφμε κα θάκμομε με ημοξ θίιμοξ μαξ, πχξ θενυμαζηε ζε 
εθείκμοξ θ.α. Ιενηθέξ εκδεηθηηθέξ απακηήζεηξ ηςκ παηδηχκ ήηακ πςξ ημοξ με 
ημοξ θίιμοξ μαξ παίδμομε, δςγναθίδμομε, δηαζθεδάδμομε θαη ημοξ ιέμε ηα 
πνμβιήμαηά μαξ. Οηεκ ενχηεζε ηί είκαη μ θίιμξ ηα παηδηά είπακ πςξ είκαη 
θάπμημξ πμο αγαπάμε, αγθαιηάδμομε, θηιάμε, ημο θένκμομε δχνα θαη 
ιμοιμφδηα, θάκμομε πανέα θαη μμηναδυμαζηε πνμβιήμαηα θαη παηπκίδηα. Οηεκ 
ενχηεζε ηη είκαη ε πανέα, ηα κήπηα απάκηεζακ πχξ είκαη μηα μμάδα απυ 
θίιμοξ εκςμέκμοξ.  
 
 
 Οηε ζοκέπεηα, μέζα ζε έκα θμοηί ημπμζεηήζαμε ηα μκυμαηα ηςκ παηδηχκ. Πα 
κήπηα επέιελακ ημ υκμμα εκυξ ζομμαζεηή ημοξ θαη έγηκακ μηθνέξ μμάδεξ ηςκ 
2 κεπίςκ. Μη μμάδεξ ζοδήηεζακ, ζηεκ πανεμφια ανπηθά, πμηα εηθυκα ε ζηηγμή 
ημοξ έθακε εκηφπςζε απυ ημ παναμφζη θαη θάζηζακ ζηα ηναπεδάθηα γηα κα 
ηεκ απμηοπχζμοκ ζημ πανηί. Έκα θμνηηζάθη ακέθενε, μεηά ημ ηέιμξ ηεξ 
δναζηενηυηεηαξ, πςξ ε δςγναθηά ηεξ δε ζα γηκυηακ ηυζμ θαιή ακ δε ηε 
βμεζμφζε ημ αγμνάθη πμο ήηακ ζηεκ ίδηα μμάδα με εθείκε. 
 
 Δείλαμε ζηα παηδηά εηθυκεξ απυ ιμοιμφδηα, εκχ παναηενήζαμε θαη 
εθείκα πμο μαδέραμε απυ ηεκ αοιή. Οομπενάκαμε πςξ ηα πέηαια ημο 
ιμοιμοδημφ θάκμοκ θαη εθείκα πανέα, εκχ ημ θμηζάκη ηα πνμζηαηεφεη απυ ημ 
κα πέζμοκ. Πυηε απμθαζίζαμε κα θηηάλμομε ημ δηθυ μαξ ιμοιμφδη. Ξςηήζαμε 
ηα κήπηα γηα ημκ ηνυπμ πμο ζα ημ θηηάλμομε θαη εθείκα πνυηεηκακ κα 
δςγναθίζμομε ημ θμηζάκη με πνάζηκε ηέμπενα θαη ηα πέηαια κα 
θαηαζθεοαζημφκ με πμιφπνςμα πανηηά. Δυζεθακ ζε εθείκα πανημκάθηα πάκς 
ζηα μπμία ζπεδίαζακ πέηαια θαη θαηυπηκ ηα θμιιήζαμε πάκς ζε μεγάιμ 
πανηυκη υπμο ζπεδηάζηεθε θαη ημ θμηζάκη ημο ιμοιμοδημφ. Πυηε απμθαζίζαμε 
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πάκς ζηα πέηαια κα γνάρμομε ιέλεηξ πμο μαξ ένπμκηαη ζημ μοαιυ, υηακ 
αθμφμε ηε ιέλε θηιία. Πα παηδηά πνυηεηκακ ιέλεηξ υπςξ ΝΞΜΟΜΕ, 
ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕ, ΒΜΕΘΓΖΑ, ΟΓΒΑΟΙΜΟ, ΑΓΗΑΘΖΑ, ΑΓΑΝΕ, ΗΑΞΔΖΑ, 
ΝΑΖΚΖΔΖ θαη ζηε γφνε ημο ιμοιμοδημφ γνάραμε ηε ιέλε ΦΖΘΖΑ.  
 
 
  Νανμηνφκαμε ηα κήπηα κα γίκμομε θαιμί θίιμη, υπςξ αθνηβχξ θαη ηα 
δςάθηα ημο παναμοζημφ. Έηζη, μη μαζεηέξ απμθάζηζακ κα θάκμοκ μία μεγάιε 
αγθαιηά θαη κα αγθαιηάζμοκ υιμοξ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ. Νανάιιεια, 
απμθαζίζαμε κα εκχζμομε ηα πένηα μαξ θαη κα θςκάλμομε δηάθμνα 
ζοκζήμαηα, υπςξ «Έκαξ γηα υιμοξ θαη υιμη γηα έκακ», «ιμη μαδί, υιμη θίιμη 
θαιμί» θ. α  πμο εμπκεφζηεθακ ηα ίδηα ηα κήπηα.  
 

 Ναίλαμε έκα παηπκίδη, θαηά ηε δηάνθεηα ημο μπμίμο δέκαμε ηα μάηηα ζε 
έκα κήπημ θαη έκα άιιμ ημ θαζμδεγμφζε μέζα ζηεκ ηάλε. Πα παηδηά 
γέιαζακ πμιφ με ηε ζογθεθνημέκε δναζηενηυηεηα θαη παναδέπηεθακ 
πυζμ ζεμακηηθή είκαη ε βμήζεηα πμο δεπυμαζηε απυ ημοξ θίιμοξ μαξ. 

 
 
 Οοδεηήζαμε ζηεκ πανεμφια γηα ημοξ θίιμοξ μαξ, πμημη είκαη αοημί θαη 

ηη μαξ ανέζεη κα θάκμομε μαδί ημοξ. Πυηε δυζεθακ ζηα παηδηά πανηηά, 
χζηε κα απμηοπχζμοκ ημοξ αγαπεμέκμοξ ημοξ θίιμοξ ζημ πανηί. 

 
 Βάιαμε μμοζηθή θαη ηα κήπηα επέιελακ έκα θίιμ γηα κα πμνέρμοκ. 

Ιυιηξ, ε μμοζηθή ζηαμαημφζε έπνεπε κα αιιάλμοκ θίιμ θαη κα 
πμνέρμοκ με αοηυκ θ.μ.θ. Ε δναζηενηυηεηα αοηή θάκεθε κα δηαζθεδάδεη 
ηα παηδηά, εκχ πανάιιεια ημοξ δυζεθε ε εοθαηνία κα αγθαιηάζμοκ 
υιμοξ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ θαη κα μηιήζμοκ με αοημφξ. 

 
 
 Πα κήπηα θηκμφκηακ ζημ πχνμ ηεξ ηάλεξ με ζοκμδεία μμοζηθήξ. Ηάζε 

θμνά πμο ε μμοζηθή ζηαμαημφζε ηα παηδηά αθμομπμφζακ θάπμημ ζεμείμ 
ημο ζχμαηυξ ημοξ ζημ ζχμα εκυξ ζομμαζεηή ημοξ π.π. πιάηε με πιάηε 
ή θεθάιη με θεθάιη. Ηάζε θμνά πμο ημ παηπκίδη ζοκεπηδυηακ έπνεπε κα 
αθμομπήζμοκ θάπμημ μέιμξ ημο ζχμαηυξ ημοξ ζε δηαθμνεηηθυ 
ζομμαζεηή ημοξ, έηζη χζηε κα ένζμοκ ζε επαθή με υιμοξ ημοξ 
ζομμαζεηέξ ημοξ. Πα κήπηα θάκεθε κα ζομμεηέπμοκ με μεγάιε 
πνμζομία ζηε δναζηενηυηεηα θαη δηαζθέδαζακ πμιφ, εκχ ήνζακ ζε 
ζςμαηηθή επαθή με υια ηα παηδάθηα. 
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 Μη μαζεηέξ έμαζακ ημ πμίεμα, ΑΠΡΑ, ΙΑΤΡΑ, ΗΖΣΡΖΚΑ ημ μπμίμ 
ζοκυδεοζακ με θίκεζε ακάιμγα με ημ πενηεπυμεκμ ηςκ ζηίπςκ. 
 

Άζπνα πένηα, μαφνα πένηα, 
Ηίηνηκα θαη αζχα πενάθηα, 

ιμη παίδμοκ με ηα ίδηα παηπκηδάθηα. 
 

Άζπνα πυδηα, μαφνα πυδηα 
Ηίηνηκα ηα πμδανάθηα, 

Ιεξ ζηα πάνθα θοκεγημφκηαη 
Οακ πμοιάθηα 

 
Άζπνα, μαφνα, θηηνηκμφιηα,  
ηνέληε κα ένζεηε θμκηά μμο 

ζεηξ, παηδάθηα υιμο ημο θυζμμο 
θαη δηθά μαξ.  

 
 Πα παηδηά πςνίζηεθακ ζε 4 μμάδεξ. Ιέζα ζε έκα θμοηί ημπμζεηήζεθακ ηα 4 
επίπεδα ζπήμαηα ηνίγςκμ, ηεηνάγςκμ, θφθιμξ θαη μνζμγχκημ. Πα κήπηα 
επέιελακ έκα ζπήμα θαη ζφμθςκα με αοηυ πμο επέιελακ έγηκακ μμάδεξ. 
Δείλαμε ζημοξ μαζεηέξ πανάζεμα θαη απμθαζίζαμε κα θηηάλμομε έκα γηα κα 
γημνηάζμομε ηε θηιία μαξ. Πα παηδηά ζε έκα μεγάιμ πανηυκη, ζπεδίαζακ έκα 
μεγάιμ πανάζεμμ, ημ μπμίμ θυραμε ζε 4 θμμμάηηα, ηα μπμία μη μμάδεξ έβαρακ. 
Πα κήπηα έκςζακ ηα θμμμάηηα, ηα θμιιήζαμε ζε έκα μεγαιφηενμ πανηυκη. Πυηε 
θςημγναθίζαμε ημ πανάζεμμ, έγηκε ζμίθνοκζε, ημ πιαζηηθμπμηήζαμε θαη 
δυζεθε έκα ζε θάζε παηδί. 
 
 Πα παηδηά έπαηλακ έκα παηπκίδη ημ μπμίμ μκμμάδεηαη «Ε Ννηγθίπηζζα ηεξ 
Φηιίαξ». Οε αοηυ ημ παηπκίδη ιέμε ηεκ ελήξ ηζημνία ζηα παηδηά, «Ιηα 
πνηγθίπηζζα πμο ηεκ έιεγακ Φηιία θαημηθμφζε ζε έκα υμμνθμ παιάηη πμο υιμη 
ηεκ έβιεπακ θαη εθείκε έβιεπε ημοξ πάκηεξ. Μη θίιμη ηεξ ηεκ πνμζηάηεοακ, ε 
Αγάπε, ε Αιήζεηα, μ Οεβαζμυξ, ε Οοκενγαζία. Θίγμ πημ θεη υμςξ 
παναμυκεοακ μη επζνμί ηεξ, μ Θομυξ, ε Δήιηα, ημ Ιίζμξ, ε Γθδίθεζε. Ηάζε 
μένα έκαξ απυ ημοξ επζνμφξ έθακε επίζεζε θαη μη θίιμη αγςκίδμκηακ κα ηεκ 
πνμζηαηεφζμοκ». Πα κήπηα  έπνεπε κα μακηέρμοκ ηη γηκυηακ θάζε μένα πμο 
έκαξ απυ ημοξ επζνμφξ ηεκ επηζθεπηυηακ θαη με πμημοξ ηνυπμοξ μη επζνμί 
μπμνμφζακ κα θαηαζηνέρμοκ ηεκ πνηγθίπηζζα Φηιία. Πη ζα μπμνμφζακ κα 
θάκμοκ μη θίιμη ηεξ γηα κα ηεκ πνμζηαηέρμοκ. Πα παηδηά είπακ πςξ μ Θομυξ, 
ημ Ιίζμξ θ.α. δεκ είκαη ςναία ζοκαηζζήμαηα θαη γηα κα ηα θαηαπμιεμήζμομε 
πνέπεη ημ μοαιυ μαξ κα θάκεη ςναίεξ ζθέρεηξ. Οογθεθνημέκα, έκα παηδί 
ακέθενε πςξ μη ζθέρεηξ μαξ πνέπεη κα είκαη νμδ γηα κα δηχπκμοκ ηηξ μαφνεξ. 
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Γηα αοηυ απμθάζηζακ κα θηηάλμοκ πονμηεπκήμαηα, ηα μπμία πέθημκηαξ 
αιιάδμοκ ηε ζθέρε ηεξ Δήιηαξ ή ημο Ιίζμοξ θαη ημοξ θάκμοκ θαιμφξ. Έηζη ε 
Φηιία ζχδεηαη. 
 
 Δυζεθε ζημοξ μαζεηέξ ε ηδέα κα θηηάλμομε έκα ηνέκμ. Πα παηδηά 
παναηήνεζακ ζε θςημγναθίεξ δηάθμνα είδε ηνέκςκ θαη θαηυπηκ έδςζακ ηηξ 
δηθέξ ημοξ ηδέεξ γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο δηθμφ μαξ. Απμθάζηζακ, ιμηπυκ, κα 
γίκμοκ μη ίδημη ηα βαγυκηα, θμνχκηαξ πάκς ζημ ζχμα ημοξ θμφηεξ. Ανπηθά, ηα 
κήπηα πςνίζηεθακ ζε μμάδεξ, πανέιαβακ πανηηά, θυιιεξ, μανθαδυνμοξ θαη 
ζηυιηζακ ηα βαγυκηα – θμφηεξ. Οηε ζοκέπεηα, θάζε μμάδα πήνε ηεκ θμφηα ηεξ 
θαη έβαιακ ηα ζχμαηά ημοξ μέζα. Έηζη, γφνηζακ πμιιέξ «πχνεξ», είδακ πμιιά 
«αλημζέαηα», αιιά θονίςξ θάκεθε κα ζοκενγάδμκηαη ανμμκηθά θαη με πμιιή 
πανά.  
 
 Πα κήπηα, με ηεκ εκζάννοκζε ηςκ κεπηαγςγχκ, έπαηλακ έκα παηπκίδη, ημ 
μπμίμ μκμμάδεηαη «Μ θφθιμξ πμο μεγαιχκεη». Οε αοηυ ημ παηπκίδη έκα έκα ηα 
παηδηά ζεθχκμκηαη, ιέκε θάηη υμμνθμ γηα έκα ζομμαζεηή ημοξ θαη ηυηε ημ 
κήπημ αοηυ ζεθχκεηαη θαη πηάκεη ημ πένη ημο παηδημφ πμο ημ θάιεζε. Έηζη, 
υια ηα παηδηά, ιέγμκηαξ θάηη υμμνθμ γηα ημοξ θίιμοξ ημοξ, θηηάπκμοκ έκακ 
θφθιμ, μ μπμίμξ γονκά γφνς γφνς. 
 
 Απμθαζίζηεθε, κα δμζεί ζηα παηδηά έκα δίπιςμα, ημ δίπιςμα ηεξ Φηιίαξ. 
Νάκς ζε έκα πανηί, ημ μπμίμ απμηειμφζε ημ δίπιςμα, ηα κήπηα έγναρακ ημ 
υκμμα ημοξ θαη ζημ ηέιμξ ηεξ εμέναξ ημοξ δυζεθε, χζηε κα ημ πάνμοκ ζπίηη 
ημοξ.  
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πη θη ακ είμαη αζβυξ, Ιάηνα Ναπαζακαζμπμφιμο, εθδυζεηξ 

Ναηάθε - Πμ μηθνυ μαφνμ θαιαμανάθη θαη μη θίιμη ημο, Ηιαίνε 

Γεςνγέιιε, εθδυζεηξ Ιεηαίπμημ. 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Αηθαηενίκε Ηνοζηάιιε, Νμιολέκε 

Ακδνέμο, Ιανία Ημονειά. 

 

 Πμ Ηιαζηθυ Πμήμα επέιελε ημ βηβιίμ «Πη θη ακ είμαη αζβυξ» ηεξ Ιάηναξ 
Ναπαζακαζμπμφιμο. 

 
Ναηδί θαη Γιχζζα: 
 

- Ακάγκςζε ημο βηβιίμο θαη ζοδήηεζε γηα ημ πενηεπυμεκυ ημο. 
Ηαηαγναθή ηςκ εκηοπχζεςκ ηςκ κεπίςκ. 

- Οοκέκηεολε απυ ηα παηδηά θαη θαηαγναθή ηςκ ηδεχκ –απυρεχκ ημοξ 
ζπεηηθά με ηε θηιία. Δεμημονγμφμε έκα θείμεκμ-ζφκζεζε υιςκ ηςκ 
ηδεχκ θαη εκ ζοκεπεία ημ δηακέμμομε ζηηξ μηθμγέκεηέξ ημοξ. 

- Ακαηνέπμομε ζημ παηδηθυ ιεληθυ γηα κα εκημπίζμομε ημ ιήμμα Φηιία θαη 
εμπιμοηίδμομε ημ ιεληιυγηυ μαξ με ζοκχκομα, οπμθμνηζηηθά θαη 
ακηίζεηα: θηιανάθη, πανέα, ζοκηνμθηά, επζνυξ θ.α. 

- Δηαβάδμομε ημ πμίεμα ηεξ θηιίαξ «Γγχ θη εζφ» θαζχξ θαη ημ 
«Ηαιεμένα θηιανάθη» θαη ηα απαγγέιμομε νοζμηθά. 

- Πα κήπηα εκζαννφκμκηαη κα εθθνάζμοκ ηα θηιηθά ημοξ αηζζήμαηα ζηε 
θίιε ημοξ Ηέηθμ πμο δεη ζηεκ Ζαπςκία, ζοκηάζζμκηαξ έκα γνάμμα. 

- Γπελενγαδυμαζηε ημ πμίεμα ηεξ Ι. Γμομεκμπμφιμο «Γιοθυ ηζαμπί 
ζηαθφιη». 

- Γνάθμομε ηε ιέλε ΦΖΘΖΑ ζε μνηζμέκεξ δηαθμνεηηθέξ γιχζζεξ θαη 
αθμφμε ημκ ήπμ ηεξ πνμθμνάξ ημοξ απυ cd θαη ηηξ επακαιαμβάκμομε. 

- Ιαζαίκμομε πανμημίεξ θαη εθθνάζεηξ γηα ηεκ θηιία θαη ακηηγνάθμομε-
ακαζοκζέημομε μενηθέξ απυ αοηέξ π.π. «θνάηα με κα ζε θναηχ κα 
ακεβμφμε ζημ βμοκυ» θηι. 

 
Ναηδί θαη Ιαζεμαηηθά: 
 

- νμκηθή ζεηνμζέηεζε ηςκ θφνηςκ ζθεκχκ ηεξ ηζημνίαξ ημο αζβμφ. 
- Δηαθμνμπμηήζεηξ μεηαλφ ηςκ ενχςκ ηεξ ηζημνίαξ (μμμηυηεηεξ-

δηαθμνέξ). 
- Ιεηνήζεηξ-ζογθνίζεηξ ηςκ δχςκ-θίιςκ ημο αζβμφ ή ηςκ επζνχκ ημο. 
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Ναηδί θαη Νιενμθμνηθή: 
 

- Γκςνημία με ένγα δςγναθηθήξ δηαθεθνημέκςκ δςγνάθςκ υπςξ: 
Ζαθςβίδε «Ναηδηθή ζοκαοιία»,  Ιαθυθζθη «Ναηδηά θαη θακανάθηα». 

- Γνάθμομε ηε ιέλε θηιία ζημ word. 
- Ναναηενμφμε ηα παηδηά ζηηξ δηάθμνεξ Επείνμοξ θαη μαζαίκμομε γηα 

ηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή. 
 
 
Ναηδί-Δεμημονγία θαη Έθθναζε: 
 

- Ημοθιμζεαηνηθή πανάζηαζε ημο παναμοζημφ. 
- Δεμημονγία άιμπμομ με ηηξ δςγναθηέξ ηςκ θαιφηενςκ θίιςκ μαξ. 
- Φηιμηεπκμφμε ηα πάπιςμα ηεξ θηιίαξ απυ μηθνά θμμμάηηα οθαζμάηςκ 

(patchwork). 
- Πα δχνα ζημοξ θίιμοξ μαξ: βυηζαια δςγναθηζηά θαη δηαθμζμεμέκα 

εηδηθά απυ εμάξ. 
- Ναηπκίδη ζοκενγαζίαξ: μμοζηθέξ θανέθιεξ θηιίαξ. 
- Ιμοζηθμθηκεηηθυ ζεαηνηθυ παηπκίδη: «Γάια με θαθάμ» βαζηζμέκμ ζημ 

μμυηηηιμ ηναγμφδη. 
- Ιμοζηθμθηκεηηθυ παηπκίδη με ζηεθάκηα: «Μη πιακήηεξ ηεξ θηιίαξ». 
- Ναηπκίδηα επηθμηκςκίαξ θαη θαιιηένγεηα εκζοκαίζζεζεξ:  
α) Ηαζμδεγχ ημ δεογάνη  μμο ζηα εμπυδηα (ηοθιυξ –μδεγυξ) 
β) Γγχ θαη ημ υμμνθμ δεογάνη μμο: θάζε παηδί επηιέγεη κα μεηαμθηέζεη ή 
κα θαιιςπίζεη ημκ θίιμ ημο θαη κα ημκ πανμοζηάζεη με ζεηηθυ ηνυπμ ζηεκ 
μμάδα. 
- Ιμοζηθά παηπκίδηα ζπεμαηηζμμφ μμάδςκ: δεογάνηα, ηνηάδεξ, ηεηνάδεξ. 

Δεμημονγία γιοπηχκ με ηεκ θίκεζε θαη ηα ζχμαηά μαξ. 
- Ναηπκηδμηνάγμοδα Ι. Φηιηππάθε: «Ιηπάιεξ», «Πνέπς θαη θαιπάδς», 

«Γάηα θαη ζθφιμξ». 
- Γθμάζεζε ηναγμοδηχκ: «Γιάηε κα γίκμομε θίιμη» Ι. Ηοκεγμφ, 

«Ηαιεμένα θηιανάθη» με νοζμηθή ζοκμδεία θνμοζηχκ μμοζηθχκ 
μνγάκςκ. 

- Δςγναθίδμομε ηηξ εκηοπχζεηξ μαξ απυ ημ ζογθεθνημέκμ παναμφζη. 
- Μμαδηθή θαηαζθεοή άιμπμομ με ζέμα «Πμ ηναγμφδη ηεξ θηιίαξ- εγχ 

θαη μ θίιμξ μμο».  
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 Πμ Μιμήμενμ Πμήμα επέιελε ημ βηβιίμ «Πμ μηθνυ μαφνμ θαιαμανάθη θαη μη 
θίιμη ημο» ηεξ Ηιαίνεξ Γεςνγέιιε. 

 
- Ακάγκςζε θαη επελενγαζία ημο βηβιίμο, ζοδήηεζε γηα ηε ζςζηή 

ζομπενηθμνά ηςκ θίιςκ μεηαλφ ημοξ. 
- Δςγναθίδμομε ημοξ ήνςεξ ημο βηβιίμο θαη ημοξ ημπμζεημφμε 

με ηε ζεηνά πμο εμθακίδμκηαη. 
- Ιμηνάδμομε ημοξ νυιμοξ θαη θαηαζθεοάδμομε βναπηυιηα γηα ημκ 

θαζέκα. 
- Δναμαημπμημφμε ηεκ ηζημνία. 
- Οομπιενχκμομε ημ ζηαονυιελμ ηεξ θηιίαξ. 
- Οοδήηεζε, επελενγαζία θαη ακαζφκζεζε θνάζεςκ θαη πανμημηχκ 

ζπεηηθά με ηε θηιία. 
- Γπελενγαζία ημο πμηήμαημξ «Πμ πμίεμα ηεξ θηιίαξ» θαη 

θαηαζθεοή εηθμκμγναθεμέκμο βηβιίμο. 
- Ηαηαζθεοή «Πα ακμηληάηηθα θανδμοιυδεκηνα». 
- Ηαηαζθεοή «παιάμεξ θηιίαξ», ακά δομ ηα κήπηα απμηοπχκμοκ 

ηηξ παιάμεξ ημοξ θαη ελεγμφκ γηαηί είκαη θίιμη. 
- Φηηάπκμομε ηα βναπηυιηα ηεξ θηιίαξ με ζημιίδη πμο είκαη 

θμμμέκμ ζηε μέζε θαη θάζε θίιμξ έπεη απυ μηζυ. 
- Φηηάπκμομε θμιηέ θαη μπνειυθ απυ πειυ γηα κα ηα πανίζμομε 

ζημοξ θίιμοξ μαξ.  
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 ΒΖΒΘΖΜ: Ιαημφ, μ Ηυθθηκμξ Γάημξ, Eric Battut, εθδυζεηξ Ιεηαίπμημ 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Ηαναηζημομπακε Νακαγηχηα 

 

Πμ παναμφζη πμο επηιέλαμε κα δμοιέρμομε, ακαθένεηαη ζηεκ ακζνχπηκε αλία 
ηεξ θηιίαξ θαη πενηγνάθεη πχξ έκαξ γάημξ βνήθε έκα αβγυ, μέζα απυ ημ αβγυ 
βγήθε έκα πμοιάθη θαη μ Ιαημφ απμθάζηζε κα μεκ ημ θάεη με απμηέιεζμα μ 
γάημξ θαη ημ πμοιάθη κα γίκμοκ δομ „‟θαιμί θίιμη‟‟!  
 

1ε Δναζηενηόηεηα 
 

Ακάγκωζε παναμοζημύ. 

Δηαβάδμομε ζηα παηδηά ημ παναμφζη θαη ημοξ δείπκμομε ηηξ εηθυκεξ. 
Δεηάμε απυ ηα παηδηά κα θάκμοκ ακαδηήγεζε ημο παναμοζημφ (ηη έιεγε ημ 
παναμφζη) θαη ζοδεηάμε πμημ ήηακ ημ κυεμά ημο. Ηάκμομε ζηα παηδηά θάπμηεξ 
ενςηήζεηξ γηα ηεκ θαιφηενε εμπέδςζε ημο παναμοζημφ. Ν.π. 

- Νχξ βνήθε μ Ιαημφ ημ αβγυ;  
- Γηαηί δεκ έθαγε ημ αβγυ; Πη ζθέθηεθε; 
- ηακ έζπαζε ημ αβγυ, ηη βγήθε απυ μέζα; 
- Νχξ έκηςζε μ Ιαημφ υηακ έπαηδε με ημ πμοιάθη; 
- Γηαηί ηειηθά μεηάκηςζε θαη απμθάζηζε κα μεκ θάεη ημ αβγυ; 
- Νχξ αηζζακυηακ μ Ιαημφ υηακ έθογε απυ θμκηά ημο ημ 

πμοιάθη; 
- Γηαηί έκηςζε ηυζμ μυκμξ; 
- Νχξ έκηςζε μ Ιαημφ υηακ λακαγφνηζε ημ πμοιάθη θαη έθενε 

μαδί θαη ηεκ μηθμγέκεηά ημο; 
 

2ε Δναζηενηόηεηα 
 

„‟Δωγναθίδω ημκ εαοηό μμο θαη ημκ θίιμ μμο από ημ κεπηαγωγείμ‟‟ 

Δίκμομε ζηα παηδηά ιεοθά πανηηά θαη μανθαδυνμοξ θαη δεηάμε κα 
δςγναθίζμοκ ημκ εαοηυ ημοξ θαη έκακ θίιμ ημοξ απυ ημ κεπηαγςγείμ. Αθμφ 
ηειεηχζμοκ υια ηα παηδηά, μαδεουμαζηε ζηεκ πανεμφια θαη θάζε παηδί 
πανμοζηάδεη ηεκ ενγαζία – δςγναθηά ημο αηηημιμγχκηαξ γηαηί επέιελε κα 
δςγναθίζεη ημ ζογθεθνημέκμ παηδί γηα θίιμ ημο. 
 

3ε Δναζηενηόηεηα 
 

„‟Σμ Βηβιίμ ηεξ Φηιίαξ‟‟ 

Δίκμομε ζε θάζε παηδί έκα ιεοθυ πανηί πμο έπεη γναμμέκμ πάκς ημκ 
ηίηιμ „Γίμαη θίιμξ υηακ…‟. Δεηάμε απυ ηα παηδηά κα δςγναθίζμοκ υ,ηη ζέιμοκ, 
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ζφμθςκα με ημκ παναπάκς ηίηιμ. ηακ ηειεηχζμοκ, νςηάμε ημ θαζέκα ηη 
δςγνάθηζε θαη ημ γνάθμομε. Ηάπμηα παηδηά δςγνάθηζακ: 
Ν.π. Γίμαη θίιμξ υηακ….. 
   Ιμηναδυμαζηε ηα παηπκίδηα 
   Νηακυμαζηε πένη – πένη 
   Ναίδμομε αγαπεμέκα 
   Θέμε „εοπανηζηχ‟ θαη „παναθαιχ‟ υηακ μαξ δίκμοκ έκα  

παηπκίδη 
ηακ βμεζάμε έκα ζομμαζεηή μαξ ζε μηα ενγαζία πμο 
δοζθμιεφεηαη κα ηεκ ηειεηχζεη. 

Πέιμξ, μαδεφμομε υιεξ ηηξ δςγναθηέξ ηςκ παηδηχκ θαη ηηξ θάκμομε 
βηβιίμ με ελχθοιιμ ημκ Ιαημφ θαη ημ Νμοιάθη φζηενα απυ πνυηαζε ηςκ 
παηδηχκ. 
 

4ε Δναζηενηόηεηα 
 
„‟Σμ Σνέκμ ηεξ Φηιίαξ‟‟ 

Ηυβμομε απυ θακζυκ πανηυκη πμιφπνςμα βαγυκηα. Ηάζε παηδί παίνκεη 
ηε θςημγναθία ημο (μηθνέξ ηεηνάγςκεξ θςημγναθίεξ, μυκμ ημ πνυζςπμ, ηηξ 
μπμίεξ είπαμε δεηήζεη απυ ημοξ γμκείξ ζηεκ ανπή ηεξ πνμκηάξ), ηεκ θμιιάεη 
πάκς ζε έκα βαγυκη θαη θάης απυ ηε θςημγναθία γνάθεη ημ υκμμά ημο. 
Ηαηυπηκ επηιέγεη απυ ηα οπυιμηπα παηδηά, πμημξ ζα είκαη μ „θίιμξ- 
ζοκηαληδηχηεξ‟ ημο. Ξςηάμε ημ παηδί πμο επηιέπζεθε ακ ζομθςκεί θαη θμιιάεη 
με ηε ζεηνά ημο, ηε δηθή ημο θςημγναθία ζημ ίδημ βαγυκη, γνάθμκηαξ απυ 
θάης ημ υκμμά ημο. Πμ ίδημ θάκμοκ θαη ηα οπυιμηπα παηδηά. Έηζη έπμομε 
δεμημονγήζεη ημ „‟Πνέκμ ηεξ Φηιίαξ‟‟ υπμο ζε θάζε βαγυκη „ηαληδεφμοκ‟ ζε 
δεογανάθηα δφμ παηδηά. 
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 ΒΖΒΘΖΜ:    Νυζμ μ‟ ανέζεη κα θάκς θίιμοξ, ακξ Βίιπειμ, εθδυζεηξ  

    Οφγπνμκμη Μνίδμκηεξ 

 Γθπαηδεοηηθυξ: Ηαηενε Ομθία  

 

νεζημμπμίεζα ημ ηναγμφδη Ηαιεμένα, θαιεμένα, ηεξ Κίθεξ Ηάκηδμο απυ ημ 
πενημδηθυ Οφγπνμκμ Κεπηαγςγείμ. Αθμφμε με ηα παηδηά ημ ηναγμφδη θαη ημ 
ζοκμδεφμομε με νοζμηθά πηοπήμαηα θαη μημεηηθέξ θηκήζεηξ. 
 
Ηαιεμένα θηιανάθη 
ηοπάς παιαμάθη! 
Ηαιεμένα θηιανάθη 
αηνεηχ ημ γεηημκάθη! 
 

Ηαιεμένα, θαιεμένα 
Ε δςή είκαη ςναία! 
Ηαιεμένα, θαιεμένα 
Έια ηχνα ζηεκ πανέα! 

Ηαιεμένα θηιανάθη 
ηοπάς παιαμάθη! 
Ηαιεμένα θηιανάθη 
αηνεηχ ημ γεηημκάθη! 

Οοδεηάμε με ηα παηδηά ηη είκαη „θηιία‟ θαη μενηθέξ απυ ηηξ απακηήζεηξ είκαη 
μη αθυιμοζεξ: 

 Κα παίδμομε ζοκηνμθηά! 
 Φηιία είκαη κα βμεζάμε μ έκαξ ημκ άιιμ! 
 Κα μηιάμε εογεκηθά ζημοξ θίιμοξ μαξ! 
 Κα μμηναδυμαζηε υηη έπμομε! 

 
Οε αοηυ ημ ζεμείμ δεηάμε απυ ηα παηδηά κα εηθμκμγναθήζμοκ ηηξ 

απακηήζεηξ ημοξ ζε έκα θμμμάηη πανηί Α4 θαη κα γνάρμοκ, εθυζμκ είκαη 
ελμηθεηςμέκα με ηε γναθή, ηεκ άπμρή ημοξ πάκς απυ ηε δςγναθηά. 
Οογθεκηνχκμκηαξ υιεξ ηηξ δςγναθηέξ θηηάπκμομε μηα μεγάιε αθίζα με ηίηιμ 
(Φηιία είκαη..) θαη ηε ζημιίδμομε ζηεκ ηάλε μαξ.  
 

Οηε ζοκέπεηα, πανμοζηάδμομε ημ βηβιίμ θαη ημ δηαβάδμομε ζηα παηδηά. 
Πμοξ πνμθάιεζε ηδηαίηενμ εκδηαθένμκ, ζοδεηήζαμε πάκς ζ‟ αοηυ θαη ηα παηδηά 
πνυηεηκακ κα ημ ημπμζεηήζμομε ζηε βηβιημζήθε χζηε κα μπμνμφκ κα ημ 
δακείδμκηαη θαη ζημ ζπίηη ημοξ.  
 

Μη θαηαζθεοέξ πμο αθμιμφζεζακ έγηκακ με αθμνμή δφμ θμμμάηηα ημο 
βηβιίμο πμο μαξ άνεζακ πμιφ. Ε Θμοιμφ ε βίδνα ιέεη ζημκ Ημθθηκμηνίπε, ημκ 
ζθίμονμ, υηη ηα ιμοιμφδηα (μανγανίηεξ) ζημ ιηβάδη είκαη θίιμη ηεξ γηαηί είκαη 
υμμνθα, μονίδμοκ ςναία θαη μμηάδμοκ με παμμγειαζηά πνμζςπάθηα. Έπεηηα μη 
δφμ ήνςεξ ημο βηβιίμο παίδμοκ με ηηξ πεηαιμφδεξ, ηηξ πηάκμοκ θαη μεηά ηηξ 
αθήκμοκ ειεφζενεξ γηαηί υπςξ ιέκε „Δεκ πνέπεη κα θναηάμε ημοξ θίιμοξ μαξ 

θοιαθηζμέκμοξ‟. Φηηάπκμομε μανγανίηεξ απυ πανηυκη θαη πανηί γθμθνέ γηα κα 
ζημιίζμομε ηεκ ηάλε μαξ ηχνα ηεκ Άκμηλε θαη ζημ θέκηνμ ηεξ θάζε 
μανγανίηαξ θμιιάμε θςημγναθίεξ με ηα πνμζςπάθηα ηςκ παηδηχκ. 
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θαηαζθεοάδμομε επίζεξ πεηαιμφδεξ με λφιηκα μακηαιάθηα, πανηί γιαζέ θαη 
ζφνμα πίπαξ. Γνγαδυμαζηε μμαδηθά. 

 
ςνίδμομε ηα παηδηά ζε δεογάνηα θαη θηηάπκεη ημ θάζε παηδί ηεκ 

πνμζςπμγναθία ημο άιιμο. Πηξ θάκμομε θαδνάθηα θαη ηηξ πανίδμομε ζημοξ 
θίιμοξ μαξ. Φηηάπκμομε επίζεξ „Βναπημιάθηα θηιίαξ‟ με θαιαμάθηα ή 
μαθανμκάθηα θμθηά (πνςμαηηζηά) ή θμνδυκηα θαη πάκηνεξ ζε δηάθμνα 
πνχμαηα. Πα πανίδμομε ζημοξ θίιμοξ μαξ. 
 

„Φηιία ζηε γε‟. Οογθεκηνχκμομε πιενμθμνίεξ γηα ημ πχξ δμοκ ηα παηδηά ζε 
υιμ ημκ θυζμμ, ημκ πμιηηηζμυ ημοξ, ηηξ ζοκήζεηέξ ημοξ, ηε μμοζηθή ημοξ, ηα 
παναθηενηζηηθά ημοξ θαη μαζαίκμομε ηε ιέλε „Φηιία‟ ζε υζεξ πενηζζυηενεξ 
γιχζζεξ μπμνμφμε. 
 

Πναγμφδη, „Ακ υια ηα παηδηά ηεξ γεξ‟. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ αιεζηκυξ δεηκυζαονμξ θμβάηαη;, Βαγγέιεξ Ειηυπμοιμξ,  

    Ναηπκηδμπαναμφζηα, εθδυζεηξ Δίπηοπμ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Νακηαδυπμοιμξ Νακαγηχηεξ,  

    Οανμαδάθε Ζςάκκα 

 

1ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: 
Κα αζθμφκ θαη κα θαηακμμφκ μία δηήγεζε, έκα θακυκα παηπκηδημφ ή άιια απιά 
θείμεκα πμο θάπμημξ ημοξ δηαβάδεη θςκαπηά. 
Ριηθά: ημ βηβιίμ „Θέις μυκμ κα παίλς μαδί ζμο‟. 
 
Δναζηενηυηεηα: Δηαβάδμομε ημ βηβιίμ θαη ζοδεηάμε γηα ηα ζοκαηζζήμαηα ηςκ 
παηδηχκ. πχξ αηζζάκεηαη ημ παηδί πμο ζέιεη κα παίλεη με ηα οπυιμηπα παηδηά 
θαη δεκ ημκ ζέιμοκ ζηεκ πανέα ημοξ; Νχξ αηζζάκμκηαη ηα παηδηά υηακ ημοξ 
πανεκμπιμφκ ημ παηπκίδη ημοξ; Νχξ αηζζάκμκηαη απέκακηη ζημ παηδί πμο 
ζέιεη κα μπεη ζηεκ πανέα ημοξ; Νχξ αηζζάκμκηαη ζημ ηέιμξ πμο γίκμκηαη υιμη 
θίιμη; 
 
2ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: 
Κα ζομμεηέπμοκ ζε ζοδεηήζεηξ θαη κα πνεζημμπμημφκ ζημηπεηχδε 
επηπεηνεμαημιμγία. 
 
Δναζηενηυηεηα: Ιε αθμνμή ημ παναπάκς βηβιίμ ζοδεηάμε γηα ηα 
ζοκαηζζήμαηα. Μη άκζνςπμη αηζζακυμαζηε πάκηα ημ ίδημ; Μη άιιμη άκζνςπμη 
θαηαιαβαίκμοκ πχξ αηζζακυμαζηε; Γμείξ θαηαιαβαίκμομε πχξ αηζζάκμκηαη μη 
άιιμη άκζνςπμη; Νχξ αηζζάκεζηε υηακ ηζαθχκεζηε με ημοξ θίιμοξ ζαξ; 
ηακ ηνχηε παγςηυ;  ηακ πάκεηαη έκα παηπκίδη ζαξ; ηακ δεκ παίδεηαη; 
Ρπάνπμοκ πμιιά ή ιίγα ζοκαηζζήμαηα;  
 
3ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: 
Κα θαηακμήζμοκ ηεκ ζεμαζία ηεξ γναθήξ ςξ μέζμο επηθμηκςκίαξ, ακάπηολεξ 
ηδεχκ, μεηαθμνάξ πιενμθμνηχκ θαη ςξ πεγήξ εοπανίζηεζεξ θαη απυιαοζεξ. 
Ηαη ζ‟ αοηυ ζομβάιιεη ε εκενγυξ ζομμεημπή ηςκ παηδηχκ ζηε „δεμημονγία‟ 
δηθχκ ημοξ θεημέκςκ με οπαγυνεοζε ζημκ εθπαηδεοηηθυ. 
Ριηθά: ανηυκη θακζυκ, μανθαδυνμη 
 
Δναζηενηυηεηα: Πα παηδηά ακαθένμοκ ζοκαηζζήμαηα θαη ηα θαηαγνάθμομε ζε 
πανηί. Πα θαζανμγνάθμομε ζημκ οπμιμγηζηή, ηα θμιιάμε ζε πανηυκη θακζυκ 
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θαη δίπια ζε θάζε ζοκαίζζεμα θμιιάμε μηα θαηζμφια πμο απεηθμκίδεη ημ θάζε 
ζοκαίζζεμα. 
 
4ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: κα πνεζημμπμημφκ με πμιιμφξ ηνυπμοξ δηάθμνα οιηθά γηα κα 
θάκμοκ μηθνμθαηαζθεοέξ. 
Ριηθά: Ηακζυκ πανηυκη, θςημγναθίεξ ημο θάζε παηδημφ, θαηζμφιεξ με 
ζοκαηζζήμαηα. 
 
Δναζηενηυηεηα: δίκμομε ζηα παηδηά πενηγνάμμαηα απυ μανγανίηεξ θαη ημοξ 
δεηάμε κα ηηξ θυρμοκ. Οημ θέκηνμ θάζε μανγανίηαξ ζηενεχκμοκ ηε 
θςημγναθία ημοξ θαη γνάθμοκ ημ υκμμά ημοξ, ζε θάζε πέηαιμ ημο ιμοιμοδημφ 
ημοξ γνάθμοκ έκα ζοκαίζζεμα, αθμφ ζομβμοιεοημφκ ημ ζπεηηθυ πίκαθα 
ακαθμνάξ, θαη θμιιμφκ μηα θαηζμφια με ημ ακηίζημηπμ ζοκαίζζεμα. Οημ πίζς 
μένμξ ημο ιμοιμοδημφ θμιιμφκ έκα θαιαμάθη. Ιεηά ζηενεχκμοκ ηα ιμοιμφδηα 
ημοξ ζε έκα θμμμάηη θειηδυι θαη μ θήπμξ ηςκ ζοκαηζζεμάηςκ είκαη έημημμξ. 
Ηάζε θμνά πμο ηα παηδηά αηζζάκμκηαη έκα ζοκαίζζεμα ζηενεχκμοκ έκα 
ζοκδεηήνα ζημ πέηαιμ ηεξ μανγανίηαξ ημοξ πμο ημ εθθνάδεη. 
 
5ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ ζηαδηαθά υηη ζηα θςκήμαηα ηεξ 
μμηιμφμεκεξ γιχζζαξ ακηηζημηπμφκ γνάμμαηα. 
Ριηθά: Ηανηέιεξ με ζοκαηζζήμαηα, γνάμμαηα. 
 
Δναζηενηυηεηα: ημ ζφκκεθμ έθενε βνμπή θαη βνέπεη ζοκαηζζήμαηα. Οε 
θανηέιεξ έπμομε γνάρεη ζοκαηζζήμαηα. Αθμφ ζοδεηήζμομε γηα ημ θαζέκα 
πςνηζηά, ηα ακαγκςνίδμομε. Οηε ζοκέπεηα ηα παηδηά δηαιέγμοκ μηα θανηέια. 
Ένπεηαη υμςξ ημ θαθυ ραιίδη θαη θυβεη ηα ανπηθά γνάμμαηα ηςκ 
ζοκαηζζεμάηςκ. Γοηοπχξ, ζε ιίγμ λακαβνέπεη θαη βνέπεη γνάμμαηα. 
Ιπμνμφμε κα λακαθηηάλμομε ημ θμοηζμονεμέκμ ζοκαίζζεμα; 
 
6ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα εθθνάδμκηαη με ημκ αοημζπεδηαζμυ θαη ηε μίμεζε. 
 
Δναζηενηυηεηα: 
Ηαζυμαζηε μαδί με ηα παηδηά ζε θφθιμ θαη μ θαζέκαξ πνμθένεη ημ υκμμά ημο 
δοκαηά, ζομςμέκα, κηνμπαιά, ρηζονηζηά, ιοπεμέκα, πανμφμεκα, γειαζηά, θ.ά. 
Οηε ζοκέπεηα, νςηάμε πχξ ζα ζοζηήκμκηακ έκαξ ζηναηηχηεξ, έκαξ θιυμοκ, 
έκαξ παππμφξ, έκαξ γίγακηαξ, μία μάγηζζα, έκα παηδάθη θ.ά. αθμφγμκηαξ ηηξ 
πνμηάζεηξ ηςκ παηδηχκ. 
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7ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα εθθνάδμκηαη με ημκ αοημζπεδηαζμυ θαη ηε μίμεζε. 
Ριηθά: Ηανηέιεξ με εηθυκεξ ζοκαηζζεμάηςκ. 
 
Δναζηενηυηεηα: ζθμνπίδμομε ζημ πάηςμα θάνηεξ με εηθυκεξ ζοκαηζζεμάηςκ 
(πανά, ιφπε, θυβμξ, ζομυξ, αγάπε) απυ ηεκ ακάπμδε υρε. Μη θάνηεξ ακά δφμ 
– ηνεηξ πανμοζηάδμοκ ημ ίδημ ζοκαίζζεμα, χζηε κα ζπεμαηηζημφκ ζημ ηέιμξ 
ημο παηπκηδημφ μμάδεξ με ημ ίδημ ζοκαίζζεμα. Ιε ημ λεθίκεμα ηεξ μμοζηθήξ 
θηκμφκηαη ακάμεζα ζηηξ θάνηεξ με δηαθμνεηηθμφξ ηνυπμοξ δίκμκηάξ ημοξ 
μδεγίεξ π.π. θηκμφμαζηε ακάμεζα ζηα μμκμπάηηα, πενπαηάμε ζηηξ μφηεξ ηςκ 
πμδηχκ, πενπαηάμε ζηηξ θηένκεξ, παηνεηηυμαζηε, αγθαιηάδμομε μ έκαξ ημκ 
άιιμ, ημο δίκμομε ηε δεζηαζηά μαξ. Νηάκμομε ημ πανηάθη, ημ γονίδμομε θαη 
„δηαβάδμομε‟ ημ μήμομά ημο. Πμ δείπκμομε με ημ ζχμα μαξ. Πμο δίκμομε μηα 
ιέλε. Πμ θςκάδμομε δοκαηά. Πμ ηναγμοδάμε. Πμ δείπκμομε ζημοξ θίιμοξ μαξ. 
Πα παηδηά βνίζθμοκ ημοξ θίιμοξ πμο έπμοκ ηεκ ίδηα εηθυκα με εθείκα θαη 
θηηάπκμοκ μμάδεξ. Μη μμάδεξ ζοδεημφκ γηα ηηξ ιέλεηξ πμο έδςζακ ζηεκ 
εηθυκα θαη δςγναθίδμοκ ημ ζοκαίζζεμα. Οηε ζοκέπεηα, ε θάζε μμάδα 
πανμοζηάδεη ζηηξ άιιεξ μμάδεξ αοηυ πμο έθηηαλε. Πμ παηπκίδη ηειεηχκεη 
θάκμκηαξ ηα παηδηά θφθιμ θαη δίκμκηαξ ζημ πνυζςπυ ημοξ εθθνάζεηξ, 
θένκμκηαξ ζηε μκήμε ημοξ ζοκαηζζήμαηα, πμο πανμοζηάζηεθακ απυ ηηξ 
μμάδεξ. 
 

 

8ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα αθμφκ θαη κα θαηακμμφκ μία δηήγεζε, έκα θακυκα παηπκηδημφ ή 
άιια απιά θείμεκα πμο θάπμημξ ημοξ δηαβάδεη θςκαπηά. 
Ριηθά: Πμ παηπκηδμπαναμφζη ημο Βαγγέιε Ειηυπμοιμο «Μ αιεζηκυξ 

δεηκυζαονμξ θμβάηαη;», Οφγπνμκμ Κεπηαγςγείμ (η. 79), μία μηθνή 
δηαδναζηηθή ηζημνία ζηεκ μπμία ηα παηδηά δεκ είκαη απιμί αθνμαηέξ αιιά 
ζομμεηέπμοκ εκενγά θαη δηαμμνθχκμοκ ηεκ ελέιηλε ηεξ πιμθήξ. Οε δηάθμνα 
ζεμεία ηεξ οπυζεζεξ μπμνμφκ κα επηιέλμοκ ακάμεζα ζε δφμ ή ηνεηξ εθδμπέξ 
θαη κα θαζμνίζμοκ ημ πχξ ζα ζοκεπηζηεί ή ηζημνία. 
 
Δναζηενηυηεηα: Δηαβάδμομε ζηα παηδηά ηεκ ανπή ηεξ ηζημνίαξ, ηεκ θανηέια 
με ημκ ανηζμυ 1. Μ Νάνηξ, έκα παηδί 5 πνμκχκ, ένπεηαη απυ ηεκ Γαιιία ζηεκ 
Γιιάδα γηα κα ζοκεπίζεη ημ κεπηαγςγείμ θαη δεκ μπμνεί κα πεη ημ „ν‟. Πα 
οπυιμηπα παηδηά ημκ θμνμσδεφμοκ θαη δεκ ημκ έπμοκ θίιμ. Μ Νάνηξ ζθεθηυηακ 
θάζε μένα θαη απυ μία δηθαημιμγία γηα κα μεκ πάεη ζημ ζπμιείμ. Ώζπμο μία 
μένα ε κεπηαγςγυξ είπε ηεκ ηδέα κα θάκμοκ απμθνηάηηθμ πάνηο θαη κα 
κηοζμφκ πνμσζημνηθά ηέναηα. Οημ δνυμμ ηεξ επηζηνμθήξ γηα ημ ζπίηη βιέπεη 
έκα αβγυ ημ μπμίμ είκαη αβγυ δεηκμζαφνμο θαη γίκεηαη θίιμξ ημο. Οημ ηέιμξ 
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ηεξ, ημοξ δείπκμομε ηηξ θανηέιεξ θαη ημοξ δεηάμε κα επηιέλμοκ ακ ζέιμοκ κα 
ζοκεπηζηεί ε ηζημνία, υπςξ ιέεη ε θανηέια 2 ή υπςξ ε θανηέια 3. Κα πεη 
ζημοξ γμκείξ ημο ηη γίκεηαη  ζημ ζπμιείμ ή κα μεκ ημ πεί; Έηζη, πνμπςνάμε 
παναθάης, ζφμθςκα με ηηξ επηιμγέξ ηςκ παηδηχκ θαη δηαμμνθχκεηαη μία 
ηζημνία υπςξ εθείκα έπμοκ απμθαζίζεη. Γθηυξ απυ ημ πνμθαζμνηζμέκμ ηέιμξ, 
ημ θάζε παηδί ή ε θάζε μμάδα μπμνεί κα ημ δηαμμνθχζεη ειεφζενα. 
 

 
9ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα ζομμεηέπμοκ ζε ζοδεηήζεηξ θαη κα πνεζημμπμημφκ ζημηπεηχδε 
επηπεηνεμαημιμγία. 
 

Δναζηενηυηεηα: Αθμφ έπμομε δηαβάζεη ηεκ ηζημνία υζεξ θμνέξ επηιέλμοκ ηα 
παηδηά θαη με δηαθμνεηηθή πιμθή θάζε θμνά ζοδεηάμε με ηα παηδηά. Ακ 
ενπυηακ μ Νάνηξ ζηεκ ηάλε μαξ, ηη ζα ημο ιέγαηε; Νχξ είκαη ε ζομπενηθμνά 
ημο Απηιιέα θαη ημο Μδοζζέα; Έπεη κηχζεη θάπμημξ απυ εζάξ υπςξ μ Νάνηξ; 
Πη είπε ζομβεί ηυηε; 
 
 
10ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα εθθνάδμκηαη με ημ δεμημονγηθυ δνάμα θαη κα ακαπηφζζμοκ ηε 
γιχζζα, κα θαιιηενγμφκ ηεκ επηθμηκςκία θαη κα αλημπμημφκ ζημ πιαίζημ ηςκ 
δοκαημηήηςκ ημοξ ηεκ ηεπκμιμγία. 
Ριηθά: ανηυκηα, μανθαδυνμη, ιάζηηπμ. 
 

Δναζηενηυηεηα: Ιε αθμνμή ηηξ απυθνηεξ, θαηαζθεοάδμομε απμθνηάηηθεξ 
μάζθεξ με ζέμα πνμσζημνηθά ηέναηα υπςξ θαη ζημ παηπκηδμπαναμφζη πμο 
δηαβάζαμε. Ιμηνάδμομε νυιμοξ θαη δναμαημπμημφμε ημ παναμφζη. Πμ 
επακαιαμβάκμομε υζεξ θμνέξ πνεηαζηεί έηζη χζηε υια ηα παηδηά κα πενάζμοκ 
απυ ηε ζέζε ημο Νάνη. Οημ ηέιμξ, ζοδεηάμε γηα ημ πχξ αηζζάκζεθακ υηακ 
βνέζεθακ ζηε ζέζε ημο. 
 

 

11ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα θαηακμήζμοκ ηε ζεμαζία ηεξ γναθήξ ςξ μέζμο επηθμηκςκίαξ, 
ακάπηολεξ ηδεχκ, μεηαθμνάξ πιενμθμνηχκ θαη ςξ πεγήξ εοπανίζηεζεξ θαη 
απυιαοζεξ. Ηαη ζ‟ αοηυ ζομβάιιεη ε εκενγυξ ζομμεημπή ηςκ παηδηχκ ζηε 
„δεμημονγία‟ δηθχκ ημοξ θεημέκςκ με οπαγυνεοζε ζημκ εθπαηδεοηηθυ. 
Ριηθά: ανηυκηα, μανθαδυνμη. 
 



- 122 - 

Δναζηενηυηεηα: Ιε αθμνμή ημκ μδοζζέα θαη ημκ Απηιιέα απυ ημ 
παηπκηδμπαναμφζη πμο δηαβάζαμε, ζοδεηάμε γηα ηε θηιία θαη γηα ημ ακ μαξ 
ανέζεη, μη θίιμη μαξ κα μαξ ζομπενηθένμκηαη με αοηυ ημκ ηνυπμ. Οοδεηάμε γηα 
ημοξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ μπμνμφμε κα ζομπενηθενυμαζηε γηα κα είμαζηε 
θαιμί θίιμη. Πα παηδηά, μμηνάδμκηαη ηηξ ηδέεξ ημοξ ηηξ μπμίεξ ηηξ 
θαηαγνάθμομε ζε έκα βηβιίμ ζε ζπήμα δεηκμζαφνμο θαη ηα παηδηά ηηξ 
εηθμκμγναθμφκ. 
 
 

12ε Δναζηενηυηεηα 
Γπηδίςλε: Κα πνεζημμπμημφκ με πμιιμφξ ηνυπμοξ δηάθμνα οιηθά γηα κα 
θάκμοκ μηθνμθαηαζθεοέξ. 
Ριηθά: ανηυκηα, μανθαδυνμη. 
 

Δναζηενηυηεηα: Ιμηνάδμομε ζηα παηδηά ιςνίδεξ απυ πνςμαηηζηυ πανηυκη 
θακζυκ θαη ημοξ δεηάμε κα ηηξ δηαθμζμήζμοκ θαη κα γνάρμοκ πάκς ημ υκμμα 
εκυξ θίιμο ημοξ. Οηε ζοκέπεηα, εκχκμομε υιμοξ ημοξ θνίθμοξ μαδί θαη 
δεμημονγμφμε ηεκ αιοζίδα ηεξ θηιίαξ, ηεκ μπμία θνεμάμε ζε εμθακέξ ζεμείμ 
ηεξ ηάλεξ μαξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ θάζημναξ θαη ε επχ, Ακζμιυγημ γηα ημ Κεπηαγςγείμ, ΜΓΔΒ 

  Μ Αζεμάθεξ, ημ πμιφπνςμμ ρανάθη, Νθίζηεν, Ιάνθμοξ, 
  Γθπαηδεοηηθυξ: Δενμπίκε Αγιαΐα 

 

 

„‟Μ θάζημναξ θαη ε επχ‟‟ 

 

Ακάγκςζε ημο βηβιίμο θαη ζοδήηεζε (Γιχζζα: Αθνυαζε - θαηακυεζε 
θεημέκμο). 
Ναίλαμε θμοθιμζέαηνμ ζηενεχκμκηαξ ηηξ εηθυκεξ ηςκ ενχςκ ημο 
παναμοζημφ πάκς ζε λοιάθηα (Γιχζζα: Μμηιία). 
Νχξ είκαη, πμφ δεη μ θάζημναξ θαη πμηα άιια δχα δμοκ ζε πανυμμηα 
πενηβάιιμκηα (Ιειέηε Νενηβάιιμκημξ). 
Ήπμξ. Νμνεία ημο Ήπμο (Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ). 
Οηεκ ανπή μ θάζημναξ ήηακ μυκμξ ημο. Οηεκ πμνεία ζοκακημφζε δςάθηα πμο 
έκα-έκα έμπαηκακ ζηεκ βάνθα (Ανηζμεηηθή: ανίζμεζε - πνυζζεζε). 
 
 
„‟Μ Αζεμάθεξ ημ πμιφπνςμμ ρανάθη‟‟  
 
Ακάγκςζε ημο βηβιίμο – Οοδήηεζε (Γιχζζα: Αθνυαζε - Ηαηακυεζε) 
Ημοθιμζέαηνμ με ημοξ ήνςεξ ζε λοιάθηα πμο θαηαζθεφαζε ε κεπηαγςγυξ. 
εηνμηεπκία: Ιε ημ πηκέιμ πνςμάηηζακ με κενμμπμγηέξ ιεοθυ πανηί Α4 θαη 
υηακ ζηέγκςζε, με stencil ζπεδίαζακ ρανάθη θαη ημ έθμρακ. Φηηάλαμε ημκ 
Αζεμάθε με glitter. Ννμέθορε ζπέδημ ενγαζίαξ γηα ηα „δχα ηεξ ζάιαζζαξ‟  ημ 
μπμίμ θαη επελενγαζηήθαμε ζηεκ ζοκέπεηα. 
Φηηάλαμε απυ έκα αζεμέκημ αοημθυιιεημ ιέπη γηα ημ θάζε παηδί.  
Δςγνάθηζακ „ρανάθηα ηεξ θηιίαξ‟ θαη επάκς ζε θάζε ρανάθη γνάραμε μία ιέλε 
πμο κα δείπκεη „θηιία‟ (μμηνάδμμαη, ζογπςνχ..) ηα θυραμε θαη ηα θμιιήζαμε ζε 
μπιε πανηυκη. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πα πένηα δεκ είκαη γηα κα δένκμομε, Agassi, Martine,  

    εθδυζεηξ Ιεηαίπμημ, 2007 - Μη ιέλεηξ δεκ είκαη γηα κα πιεγχκμομε,  

   Verdick, Elizabeth εθδυζεηξ Ιεηαίπμημ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Γεςνγηάδμο Αηθαηενίκε, Νίθμοια νοζή 

 
Γπηιέλαμε ηα βηβιία «Μη ιέλεηξ δεκ είκαη γηα κα πιεγχκμομε» , «Πα πένηα δεκ 
είκαη γηα κα δένκμομε» θαη με αθμνμή ηα παναπάκς δμοιέραμε ςξ ελήξ: 
  
Ιε αθμνμή ημ ηζαθςμυ δφμ παηδηχκ , αθμφ ζοδεηήζαμε πχξ πνέπεη κα 
ζομπενηθενυμαζηε ζημοξ θίιμοξ μαξ , μαδεοηήθαμε ζηε πανεμφια  θαη 
δηαβάζαμε ημ βηβιίμ «Μη ιέλεηξ δεκ είκαη γηα κα πιεγχκμομε» θαη «Πα πένηα 
δεκ είκαη γηα κα δένκμομε». 
 
 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ: 
 

1ε Δναζηενηυηεηα 
Ναηδί θαη γιχζζα 
Οηυπμξ: Κα δηεγμφκηαη, κα αθεγμφκηαη , κα πενηγνάθμοκ , κα ελεγμφκ θαη κα 
ενμεκεφμοκ. 
Δναζηενηυηεηα: Οοδήηεζε γηα ηε θηιία. Ναηπκίδη «Ιάκηερε πμημξ». Έκα παηδί 
θάζε θμνά πενηγνάθεη  ηα παναθηενηζηηθά ημο πνμζχπμο θαη ηα νμφπα εκυξ 
θίιμο ημο θαη εμείξ μακηεφμομε πμημξ είκαη. 
  
Ναηδί θαη εηθαζηηθά 
Οηυπμξ: Κα δςγναθίδμοκ. 
Ναηδί θαη γιχζζα: 
Οηυπμξ: Κα εκζαννφκμκηαη κα γνάθμοκ υπςξ μπμνμφκ. 
Δναζηενηυηεηα: Δςγναθίδμοκ ημκ θαιφηενυ ημοξ θίιμ θαη πνμζπαζμφκ κα 
γνάρμοκ ημ υκμμα ημο υπςξ μπμνμφκ. 
 
 

2ε Δναζηενηυηεηα 
Ναηδί θαη εηθαζηηθά 
Οηυπμξ: Κα θυβμοκ οιηθά θαη κα θάκμοκ θαηαζθεοέξ. 
Δναζηενηυηεηα: Ηαηαζθεοή θάδνμο «Γγχ θαη μ θαιφηενμξ μμο θίιμξ» 
 
 

3ε Δναζηενηυηεηα: 
Ναηδί θαη Νενηβάιιμκ: 
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Οηυπμξ: Κα ακαπηφλμοκ ηεκ αοημεθηίμεζε ημοξ, κα ζοκεηδεημπμημφκ ηε 
μμκαδηθυηεηά ημοξ αιιά θαη κα εκημπίδμοκ ηηξ μμμηυηεηεξ θαη δηαθμνέξ με 
ημοξ άιιμοξ θαη κα ηηξ ζέβμκηαη. 
 
Ναηδί θαη εηθαζηηθά: 
Οηυπμξ: Κα πεηναμαηίδμκηαη με δηάθμνα οιηθά θαη πνχμαηα. 
 
Ναηδί θαη Γιχζζα: 
Οηυπμξ: Κα εκζαννφκμκηαη κα γνάθμοκ υπςξ μπμνμφκ. 
Δναζηενηυηεηα: Πμ θμοηί ηεξ θηιίαξ. 
Πα παηδηά γνάθμοκ ημ υκμμά ημοξ ζε μηθνά πανηάθηα. Πα ίδηα  βάθμοκ ημ θμοηί 
με ημ πνχμα πμο ρήθηζακ κα είκαη ηεξ θηιίαξ. Οηε ζογθεθνημέκε πενίπηςζε 
ηα παηδηά ρήθηζακ ημ θυθθηκμ πνχμα. Βάθμοκ έκα θμοηί με θυθθηκμ πνχμα θαη 
ημ μκμμάδμομε ημ θμοηί ηεξ θηιίαξ. Ιε ηα παηδηά έπμομε μηιήζεη θαη 
θαηαγνάρεη ηη ζεμαίκεη κα είμαζηε θαιμί θίιμη. Πμ θάζε παηδί επηιέγεη έκα 
πανηάθη θαη ακάιμγα με ημ υκμμα ημο παηδημφ πμο ζα δηαιέλεη ζα πνέπεη 
εθείκε ηεκ εμένα κα γίκεη πμιφ θαιυξ θίιμξ-θίιε με αοηυκ-αοηήκ. 
 
 

4ε Δναζηενηυηεηα: 
Πμ δέκηνμ ηεξ θηιίαξ.  
Ναηδί θαη Νενηβάιιμκ: 
Οηυπμξ: Κα ακαπηφλμοκ ηεκ αοημεθηίμεζε ημοξ, κα ζοκεηδεημπμημφκ ηε 
μμκαδηθυηεηά ημοξ αιιά θαη κα εκημπίδμοκ ηηξ μμμηυηεηεξ θαη δηαθμνέξ με 
ημοξ άιιμοξ θαη κα ηηξ ζέβμκηαη. 
 
 Ναηδί θαη γιχζζα: 
Οηυπμξ: Κα πενηγνάθμοκ 
Δναζηενηυηεηα: Φηηάπκμομε ημκ θμνμυ εκυξ δέκηνμο πμο είκαη ημ δέκηνμ ηεξ 
θηιίαξ. Πεκ χνα ημο θφθιμο ηα παηδηά μαξ ιέκε γηα θάπμημ παηδί πμο 
παναηήνεζακ υηη ήηακ θαιυξ θίιμξ. Θα πνέπεη κα πενηγνάρμοκ ηη έθακε αοηυ 
ημ παηδί. Ε ζομπενηθμνά θαηαγνάθεηαη ζε πανηί θακζυκ πμο έπεη ζπήμα 
θανδηάξ (ημ επέιελακ ηα παηδηά).Μη θανδηέξ ζηαδηαθά γεμίδμοκ ημ δέκηνμ θαη 
δείπκμοκ πυζμ δοκαμχκεη ημ δέκηνμ ηεξ θηιίαξ μαξ. 
 
 

5Ε Δναζηενηυηεηα: 
Ναηδί θαη εηθαζηηθά: 
Οηυπμξ: Κα ακαγκςνίδμοκ ένγα μεγάιςκ δςγνάθςκ θαη κα δςγναθίδμοκ. 
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Δναζηενηυηεηα: Δείπκμομε ζηα παηδηά ημκ πίκαθα «Ναηδηά θαη θακανάθηα» 
ημο Ιαθυθζθη. Οοδεηάμε με αθμνμή ημκ πίκαθα  δςγναθίδμομε, θαη 
πανίδμομε ηε δςγναθηά ζημ θίιμ μαξ . 
Γπίζεξ δηαβάζηεθακ θαζ‟ υιε ηε δηάνθεηα πνμζέγγηζεξ ημο ζέμαημξ «θηιία» 
ηα παναμφζηα πμο παναζέημομε παναθάης.
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 ΒΖΒΘΖΜ: Ε ζθοιίζηα δςή ημο γάημο Πδμκ Αθεκημφιε, νήζημξ  

    Ιπμοιχηεξ, εθδυζεηξ Γιιεκηθά Γνάμμαηα 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Ναμπάιμο Ιανία, Ιεηνμπμφιμο Ομθία,  

    Ιμοζαθείνε Ηονηαθή 

 

 
ΓΘΩΟΟΑ 

Ακάγκςζε – δηήγεζε παναμοζημφ, ημ γνάμμα „θ‟ απυ ηεκ ιέλε „ΦΖΘΖΑ‟. 
Οφκζεηεξ ιέλεηξ με πνχημ ζοκζεηηθυ ημ „θηιμξ‟-: θηιυδςμξ, θηιυζμθμξ, 
θηιυιμγμξ, θηιυηημμξ… 
 
ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΑ 

Θέμε ηνία (3) θαιά πνάγμαηα γηα θάζε ζομμαζεηή μαξ. Δμοιεφμομε ημκ 
ανηζμυ ηνία (3). 
 
ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ – ΓΗΦΞΑΟΕ 

- Σοπμθηκεηηθέξ δναζηενηυηεηεξ γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ θηιίαξ, α) 
πιάηε – πιάηε, μπαιυκη, β) με θιεηζηά μάηηα θαζμδεγμφκ ημκ 
θίιμ ημοξ, γ) ζοκενγαηηθέξ μμοζηθέξ θανέθιεξ. 

- Ημοθιμζέαηνμ: Γπίζθερε, ζηεκ ηάλε μαξ, μηαξ θμφθιαξ πμο έπεη 
πνυβιεμα με ημοξ θίιμοξ ηεξ, μη μπμίμη δεκ ηεκ παίδμοκ. Δεηάεη 
ζομβμοιέξ θαη βμήζεηα απυ ηα παηδηά. 

 
ΙΓΘΓΠΕ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ 

Γημνηέξ 28εξ Μθηςβνίμο, 11εξ Κμεμβνίμο, θαη 17εξ Κμεμβνίμο. Μη έκκμηεξ ημο 
πμιέμμο ηεξ εηνήκεξ θαη ηεξ θηιίαξ ηςκ ιαχκ.  
Ακάγκςζε βηβιίςκ 
Δναμαημπμηήζεηξ 
Ννμβμιή βίκηεμ  
Γημνηή: Απαγγειία πμηεμάηςκ – Πναγμφδηα 
 
ΡΝΜΘΜΓΖΟΠΕΟ – ΔΖΑΔΞΑΟΠΖΗΜΟ ΝΖΚΑΗΑΟ 

Ναίδμοκ ζημκ οπμιμγηζηή θαη ημκ δηαδναζηηθυ πίκαθα με ημ κέμ ημοξ θίιμ. 
 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΓΝΓΗΠΑΟΕΟ 
 
Ανπηθυ θμηκςκηυγναμμα ηάλεξ 
άνηεξ ζοκαηζζεμάηςκ 
Ηανέθιεξ ζφγθνμοζεξ (ζηυμα - αοηί) 
Φηηάπκμοκ ηεκ „ζοκηαγή ηεξ θηιίαξ‟ 
Δεμημονγία παναμοζημφ „ε θηιία ηςκ παηδηχκ‟ (εηθμκμγνάθεζε θαη θείμεκα απυ 
ηα παηδηά). 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Πνηγςκμρανμφιεξ εκακηίμκ μεγάιμο θανπανία, Βαγγέιεξ  

    Ειηυπμοιμξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Νμνηχηε Νυπε, Ηαιμφπε Γεςνγία,  

    Θεμδμζίμο Γιέκε 

 
Ιε αθυνμεζε ηηξ θαζεμενηκέξ ζογθνμφζεηξ ηςκ παηδηχκ, δηαβάζαμε ηεκ χνα 
ημο παναμοζημφ, ημ παναπάκς παναμφζη. 
 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ 
 

 Οοδήηεζε – ζπμιηαζμυξ ημο παναμοζημφ 
 Έθθναζε ζοκαηζζεμάηςκ πμο μαξ δεμημονγήζεθακ απυ ημ παναμφζη 
 Δναμαημπμίεζε 
 Δςγναθηθή παναμοζημφ 
 Ηαηαζθεοή „Δεκηνμ – θανδμφια ηεξ θηιίαξ‟. Πα παηδηά θαηαζθεοάδμοκ 

ημ δεκηνάθη – θανδμφια, ημ δηαθμζμμφκ υπςξ ζέιμοκ, γνάθμοκ πάκς 
ημ υκμμα εκυξ θίιμο ημοξ θαη ημο ημ πανίδμοκ ζημκ θφθιμ πνηκ ηεκ 
απμπχνεζε. 

 Ηάκε υ,ηη θάκς („Ηαζνέθηεξ‟). Ιεηά δςγναθίδεη ημ έκα παηδί ημ 
πμνηναίημ ημο θίιμο ημο. 

 Δίκμομε έκα θμμμάηη πανηί ζημ θάζε παηδί. ημ δηαθμζμμφκ υπςξ 
ζέιμοκ θαη γνάθμοκ ημ υκμμά ημοξ. Βάδμοκ ημ έκα πανηάθη-βναπημιάθη 
μέζα ζημ άιιμ θαη θηηάπκμοκ έηζη ηεκ αιοζίδα ηεξ θηιίαξ. βιέπμομε 
θάζε θμνά πυζμ μεγαιχκεη θαη πυζμ πημ δοκαηή γίκεηαη θάζε θμνά. Ιε 
αοηή ζημιίδμομε ηεκ ηάλε. Πέιμξ, θάκμομε ηεκ „αιοζίδα ηεξ θηιίαξ‟ με 
ημ ζχμα μαξ. 

 Ηιείκμομε ηα μάηηα θαη πεγαίκμομε ζημκ θυζμμ ηεξ θακηαζίαξ. 
Βιέπμομε ημκ εαοηυ μαξ πχξ είκαη πςνίξ θίιμοξ θαη ηη δεκ μπμνμφμε 
κα θάκμομε. Ακμίγμομε ηα μάηηα θαη ιέεη μ θαζέκαξ ηη είδε ζημκ θυζμμ 
ηεξ θακηαζίαξ. Οοδήηεζε „μαξ ανέζεη ηχνα πμο έπμομε θίιμοξ ή υπη, 
θαη γηαηί;‟ 

 Μμαδηθή θαηαζθεοή. Οε έκα πανηυκη δςγναθίδμομε μ θαζέκαξ ημκ 
εαοηυ ημο θαη γνάθεη ημ υκμμά ημο υπςξ μπμνεί. Ιεηά θάκμομε ημ 
πενίγναμμα μηαξ μεγάιεξ θανδηάξ πμο πενηθιείεη ηηξ δςγναθηέξ ηςκ 
παηδηχκ. γνάθμομε „ΜΘΜΖ ΦΖΘΜΖ‟. 

 Δηαθμζμμφμε υιμη μαδί έκα θμοηί πμο πενηέπεη ημ ζεζαονυ θάπμημο 
παηδημφ. Δίκμομε ζηα παηδηά πανμφμεκα πνμζςπάθηα. Έκα παηδί 
επηιέγεηαη κα παίλεη ημ νυιμ ημο αγαπεμέκμο μαξ θίιμο εθείκε ηεκ 
εμένα. Πα παηδηά ιέκε ηη μαξ ανέζεη πάκς ημο. Ε κεπηαγςγυξ γνάθεη 
πίζς απυ ηα ακζνςπάθηα ηη ιέκε ηα παηδηά. Πα δςγναθίδμοκ. Πμ 
δηάζεμμ πνυζςπμ (θηιίαξ) παίνκεη μαδί ημο ημ θμοηί με ηα πανμφμεκα 
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ακζνςπάθηα (ζεζαονυξ) θαη ημ δείπκεη ζηεκ μηθμγέκεηά ημο. Πμ 
επηζηνέθεη ηεκ άιιε μένα. 

 Πμ πνςί, με ηεκ είζμδυ ημοξ ζημ κεπηαγςγείμ δηαιέγμοκ έκα θανηειάθη 
με ημ υκμμα εκυξ ζομμαζεηή ημοξ. Ννέπεη υιε ηε δηάνθεηα ηςκ 
ειεφζενςκ δναζηενημηήηςκ κα γίκμοκ δεογάνη – θίιμη. Ηάζε μένα αοηυ 
ζα αιιάδεη γηα κα γίκμοκ υια ηα παηδηά – δεογάνηα. Ννέπεη κα παίλμοκ 
μαδί, κα μμηνάδμκηαη ηα παηπκίδηα, κα μεκ ηζαθχκμκηαη, κα απμθαζίδμοκ 
απυ θμηκμφ πμφ ζα παίδμοκ θαη ηη, κα δεημφκ ζογγκχμε, κα βμεζμφκ ημ 
έκα ημ άιιμ, κα ζοδεημφκ ακ ζέιμοκ. Οημκ θφθιμ ζοδεημφκ ακ κμμίδμοκ 
υηη ήηακ θαιμί θίιμη. Ακ καη, παίνκμοκ αοημθμιιεηάθη. Ακ υπη, ζα 
πνμζπαζήζμοκ πάιη ηεκ επυμεκε θμνά. 

 Ένπεηαη ζημ κεπηαγςγείμ ε „πνηγθίπηζζα Οογγκχμε‟. Οοζηήκεηαη ζηα 
παηδηά. Ακαθμηκχκεη πςξ άθμοζε υηη ηα παηδηά πνμζπαζμφκ κα γίκμοκ 
θαιμί θίιμη θαη ήνζε κα ημοξ βμεζήζεη ζηεκ πνμζπάζεηά ημοξ. Πα 
παηδηά παίδμοκ μαδί ηεξ, ζοδεημφκ θαη ηηξ ιέκε ηηξ εμπεηνίεξ ημοξ 
ζπεηηθά με ηηξ πνμζπάζεηέξ ημοξ κα είκαη υιμη θίιμη. Γθείκε, ηα αθμφεη 
πνμζεθηηθά θαη ηα ζομβμοιεφεη. Πμοξ μαζαίκεη ημ ηναγμφδη ηεξ : 

 
Γίμαη ε πνηγθίπηζζα ογγκώμε θαη έκα μόκμ  

έπω κα ζαξ πω, ζογγκώμε.. 
 

μνεφμοκ μαδί ηεξ θαη επεηδή ηεξ άνεζε πμιφ ε πανέα ημοξ, 
απμθάζηζε κα μείκεη μαδί ημοξ υζμ θαηνυ ζα δηανθέζεη ημ κεπηαγςγείμ. 
Θα μαζαίκεη μαδί με ηα παηδηά οπένμπα πναγμαηάθηα θαη εθείκε ζα ηα 
βμεζάεη υηακ έπμοκ πνμβιήμαηα. 

 Δεμημονγία παναμοζημφ „Φίιμη γηα πάκηα‟ θαη δςγναθηθή απυ ηα παηδηά. 
ιε ε ζογγναθηθή πανέα βγαίκεη θςημγναθία ε μπμία μπαίκεη ζημ 
παναμφζη. Ρπμγνάθμοκ με ηα μκυμαηά ημοξ. Ναίνκεη ημ θάζε παηδί απυ 
έκα παναμφζη ζημ ζπίηη. 

 
 

ΠΑΡΑΙΤΘΖ: «Φίιεξ γηα πάκηα» 

 
Έκαξ δεζηυξ ήιημξ λφπκεζε ηε μηθνή πεηαιμφδα θαη βγήθε απυ ημ θμοθμφιη, 

πμο ηεκ πνμζηάηεοε ημκ ηειεοηαίμ θαηνυ θη άκμηλε ηα ιαμπενά θίηνηκα θηενά ηεξ κα 
λεμμοδηάζμοκ. 

Ένηλε μηα μαηηά γφνς ηεξ θη ακαθάιορε υηη γεκκήζεθε ζ‟ έκα πακέμμνθμ 
ιηβάδη με πηιηάδεξ πμιφπνςμα ιμοιμφδηα γφνς ηεξ πμο πιεμμφνηδακ ημκ αένα με ηα 
οπένμπα ιεπηά ημοξ ανχμαηα, θαη μειηζζμφιεξ πμο πνμζπαζμφζακ κ‟ απμιαφζμοκ 
ημοξ πομμφξ ημοξ.. 



- 130 - 

Γίδε πμιιά άιια έκημμα κα ηνηγονίδμοκ δμοδμοκίδμκηαξ γφνς απυ ηα ιμοιμφδηα θαη 
δςενά πμοιηά κα θειαεδμφκ ζ‟ ακζηζμέκα δέκηνα θαη κα ζομπιενχκμοκ ηεκ 
παναδεηζέκηα εηθυκα. 

Ηαη λαθκηθά ηηξ είδε… είδε πακέμμνθεξ πεηαιμφδεξ κα πεημφκ λέκμηαζηε 
πανέεξ – πανέεξ θαη κα πενκμφκ οπένμπα. Έηζη απμθάζηζε κα πάεη θμκηά ημοξ γηα κα 
γίκεη θη εθείκε θίιε μαδί ημοξ. 
- Ηαιεμένα! Γίπε πιεζηάδμκηαξ, αιιά εθείκεξ ηεξ γφνηζακ πενηθνμκεηηθά ηεκ πιάηε. 
- Θνάζμξ πμο ημ έπεη κα μαξ μηιάεη θηυιαξ, άθμοζε κα ιέεη μηα πακέμμνθε πεηαιμφδα 
με υμμνθα θοθιηθά ζπέδηα ζηα θηενά ηεξ. 
«Ια γηαηί, ηη έθακα;» ακανςηήζεθε θη έθογε, πέηαλε παναθάης υπμο ζοκάκηεζε μηα 
άιιε πανέα πεηαιμφδςκ κα πεηάεη γφνς απυ μηα πενήθακε θίηνηκε μανγανίηα. 
- Γεηα ζαξ! Γίπε, αιιά θη εθείκεξ έθακακ μηα πενίενγε γθνημάηζα απμδμθημαζίαξ. 
- Ηαιά, είκαη ζμβανή; Δεκ κηνέπεηαη κα θοθιμθμνεί μ‟ αοηά ηα άζιηα θίηνηκα 
μμκυπνςμα θηενά; Άθμοζε μηα πεηαιμφδα πμο ηα θηενά ηεξ είπακ υια ηα πνχμαηα 
ημο μονάκημο ηυλμο. 
Απμγμεηεομέκε ε μηθνή πεηαιμφδα έθογε θη απυ θεη. Ιέζα ηεξ, υμςξ, ζθεθηυηακ, 
«μα γηαηί, ηη θαθυ έπεη ημ θίηνηκμ πνχμα ζηα θηενά μμο, αθμφ θη αοηέξ γφνς απυ έκα 
ιμοιμφδη με θίηνηκμ πνχμα πέηαγακ». 
Οοκέπηζε κα πεηάεη, υηακ ζοκάκηεζε θη άιιε πανέα απυ πμιφπνςμεξ πεηαιμφδεξ θαη 
πήγε θμκηά ημοξ. 
- Ιπμνχ κα πεηάς μαδί ζαξ; Ξχηεζε κηνμπαιά. 
- Θα αζηεηεφεζαη, βέβαηα, έπεηξ ηδέα πχξ είζαη; Πεξ είπε με θαθία μηα πακέμμνθε 
πεηαιμφδα με πνοζέξ πηηζηιηέξ ζηα θηενά ηεξ. Ε θίηνηκε πεηαιμφδα απμμαθνφκζεθε 
γνήγμνα γηα κα μεκ ηε βιέπμοκ θη άνπηζε κα θιαίεη.. «Αοηυ είκαη άδηθμ», ζθεθηυηακ, 
«.. θαη μ ήιημξ θίηνηκμξ είκαη αιιά υιμη ημκ αγαπάκε». Αθμφ έθιαρε πμιιή χνα 
απμθάζηζε κα πεηάεη μυκε ηεξ θαη κ‟ απμιαμβάκεη ηεκ μμμνθηά ημο μηθνμφ ημοξ 
πανάδεηζμο θαη κα εοπανηζηεί ημ ζευ γηα ηεκ πανά ηεξ δςήξ πμο ηεξ πάνηζε.  

Ηάπμο εθεί ήηακ ε θςιηά εκυξ μηθνμφ ανθμφδμο πμο ήηακ άννςζημξ. Γίπε 
πονεηυ εθείκε ηεκ εμένα θαη δεκ πήγε ζπμιείμ θη υπςξ θαζυηακ μυκμξ ημο (γηαηί ε 
μαμά ημο πήγε κα ημο βνεη μέιη γηα κα δοκαμχζεη) ζημ θνεβάηη ημο με μηα θμμπνέζα 
ζημ θεθάιη ζθεθηυηακ, «Πη θνίμα, πμο υιμη μη θίιμη μμο είκαη ηχνα ζημ ζπμιείμ. Νχξ 
ζα ήζεια κα είπα θάπμημκ ηχνα εδχ κα μμο θάκεη πανέα!»  
Ηαη λαθκηθά βιέπεη ζημ πενβάδη ημο πανάζονμφ ημο μηα μηθνή θίηνηκε πεηαιμφδα. 
- Πη θαιά πμο ήνζεξ! Θέιεηξ κα γίκμομε θίιμη θαη κα μμο θάκεηξ πανέα; Πε νχηεζε. 
- Οε…. ζε μέκα ημ είπεξ αοηυ; Ξχηεζε ε πεηαιμοδίηζα. 
- Ια ζε ζέκα, βέβαηα. Γίμαη ιίγμ αδηάζεημξ αιιά κμμίδς υηη μπμνμφμε κα πενάζμομε 
ςναία μαδί. 
- Ηαη βέβαηα, ζέις. Πη ζα ήζειεξ κα θάκμομε; 
- Λένεηξ κα μμο πεηξ θαμηά ηζημνία;, νχηεζε μ μηθνυξ ανθμφδμξ. 
- Θοπάμαη, αιιά πνηκ απυ ιίγμ μεηαμμνθχζεθα ζε πεηαιμφδα θαη βγήθα απυ ημ 
θμοθμφιη μμο. Πμ μυκμ πμο λένς, είκαη πςξ γηα θάπμημ ιυγμ δεκ άνεζακ ηα 
μμκυπνςμα θίηνηκα θηενά μμο ζηηξ άιιεξ πεηαιμφδεξ θαη δεκ με ήζειακ γηα θίιε. 
- Αοηέξ πάκμοκ θη εγχ θενδίδς μηα θίιε, γηαηί είκαη πμιφ ςναίμ πνάγμα κα έπεηξ 
θίιμοξ θαη κα μμηνάδεζαη έκα ζςνυ πνάγμαηα. Ηη επεηδή εγχ πάς ζπμιείμ, λένς 
πμιιέξ ηζημνίεξ πμο ζα ζμο ηηξ πς. 
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 Ηη έηζη, άνπηζε μηα υμμνθε πενίενγε θηιία μ‟ έκακ ανθμφδμ θαη μηα θίηνηκε 
πεηαιμφδα. Ηη επεηδή μ ανθμφδμξ ήηακ πμιφ θαηνυ άννςζημξ ακαθάιορακ έκα κέμ 
παηπκίδη πμο άνεζε θαη ζημοξ δφμ. Πε βμήζεζε κα μάζεη θη εθείκε κα δηαβάδεη. 

Ε θηιία ημοξ ζοκεπίζηεθε αθυμα θη υηακ μ ανθμφδμξ έγηκε θαιά θαη λακαπήγε 
ζημ ζπμιείμ. Ννηκ γίκεη υμςξ αοηυ, μ ανθμφδμξ έθακε έκα λεπςνηζηυ δχνμ ζηεκ 
αγαπεμέκε ημο θίιε. Νήνε ηηξ ακελίηειεξ μπμγηέξ ημο γηα κα μεκ λεβάθμοκ θαη 
δςγνάθηζε ηα θηενά ηεξ ηυζμ υμμνθα, πμο υπμο θη ακ πεημφζε ,υιμη γφνηδακ θαη ηεκ 
θμηημφζακ με ζαομαζμυ. 
Έηζη, ε πνχεκ θίηνηκε πεηαιμφδα πεημφζε πανμφμεκε θη υιεξ μη άιιεξ πμο πνηκ δεκ 
ηεκ θαηαδέπμκηακ, πεημφζακ γφνς ηεξ θη ήζειακ ηε θηιία ηεξ. Γθείκε δεκ ημοξ 
θνάηεζε θαθία, μάιηζηα υηακ θμονάδμκηακ κα πεημφκ θαη κα νμοθμφκ κέθηαν απυ ηα 
ιμοιμφδηα, ημοξ μάζαηκε έκα ζςνυ πνάγμαηα πμο ηεξ έπεη μάζεη μ θίιμξ ηεξ μ 
ανθμφδμξ. Μη άιιεξ πεηαιμφδεξ ακαγκχνηζακ ημ ιάζμξ ημοξ θαη ηεξ δήηεζακ 
ζογγκχμε. 

Ιηα μένα εθείκε ε πακέμμνθε πμιφπνςμε πεηαιμφδα, πμο είπε ζηα θηενά 
ηεξ υια ηα πνχμαηα ημο μονάκημο ηυλμο, ζεθχζεθε θαη ηεξ έθακε μηα πνυηαζε. 
- Γμείξ μη πεηαιμφδεξ πμο δμφμε ζ‟ αοηυ ημ υμμνθμ ιηβάδη, επεηδή είζαη ηυζμ 
υμμνθε, αιιά θαη ηυζμ ζμθή με υια αοηά πμο έπεηξ μάζεη, ζέιμομε κα γίκεηξ ε 
αγαπεμέκε μαξ βαζίιηζζα. 
Έηζη θη έγηκε. Ηαη ζηε μεγάιε γημνηή πμο έθακακ γη‟ αοηυ ημ γεγμκυξ, πμημξ κμμίδεηε 
υηη είπε ηεκ πνχηε θαη θαιφηενε ζέζε; 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Ήιημξ θαη ημ Κενυ, Θυηε Νέηνμβηηξ- Ακδνμοηζμπμφιμο, απυ 

ημ Ακζμιυγημ γηα ημ Κεπηαγςγείμ. 

 Ε εθπαηδεοηηθυξ:: Ιανηάκζε Οηεθακή 

     

Λεθηκήζαμε ημ πνυγναμμα απυ έκα ηναγμοδάθη πμο ιέμε ζοπκά, «Φίιμη- θίιμη 
θανημθίιη» αγθαιηαζμέκμη θαη πανμφμεκμη. Έζεζα ημκ πνμβιεμαηηζμυ πυζμ 
θαιμί θίιμη είμαζηε εμείξ; 
Δηάβαζα ζηα παηδηά ημ παναμφζη. Οηε ζοκέπεηα, ζοδεηήζαμε ημ πενηεπυμεκυ 
ημο, με ενςηήζεηξ πμο έθακα ζηα παηδηά. 

- Ήηακ θαιυξ θίιμξ ή ήιημξ; Πη έθακε; 
- Πμ κενυ ήηακ θαιυξ θίιμξ; 
- Ήηακ ζςζηυ κα πάεη ζημ ζπίηη ημο ήιημο; Γηαηί; 
- Έπνεπε κα επημέκεη ηυζμ πμιφ μ ήιημξ κα ημκ επηζθεθζεί ημ 

κενυ; 
- Πη πηζηεφεηαη υηη έπνεπε κα γίκεη; 
- Ακ ζαξ δεηήζεη θάηη μ θίιμξ ζαξ, αιιά εζείξ λένεηε υηη ζα ημο 

θάκεηε θαθυ, ζα ημο θάκεηε ηεκ πάνε; 
Οηε ζοκέπεηα, θάκαμε δναμαημπμίεζε. 
Γπίζεξ, ηα κήπηα δςγνάθηζακ ημκ θαιφηενμ θίιμ ημοξ θαη έγναρακ ημ υκμμά 
ημο. 
Πα κήπηα είπακ, γηαηί είκαη θαιμί θίιμη θαη ημ θαηέγναρα. 
Φηηάλαμε ημ βηβιίμ ηεξ θηιίαξ. Έκα βηβιίμ με έκα ήιημ γηα ελχθοιιμ θαη μέζα 
θμιιάμε θςημγναθίεξ θηιίαξ ηςκ παηδηχκ. Πα παηδηά ζπμιηάδμοκ ηηξ 
θςημγναθίεξ. Έγηκε έκα πμιφ ςναίμ βηβιίμ πμο έμεηκε ζηεκ βηβιημζήθε μαξ 
θαη ημ δακείζηεθακ υια ηα παηδηά. 
Γίδαμε ζημ PowerPoint εηθυκεξ θαη ηα παηδηά εκηυπηζακ πμηεξ δείπκμοκ θηιία 
θαη πμηεξ υπη θαη ακάιμγα ζεμείςκακ, ζημκ οπμιμγηζηή. 
Απυ έκα θμοηί ηα κήπηα ηναβμφκ πανηάθηα με μκυμαηα παηδηχκ θαη υπμημ 
υκμμα δηαβάζμοκ, αοηυ ημ παηδί θάκμοκ θίιμ θαη μαδί θηηάπκμοκ θάηη πμο μεηά 
ημ πανμοζηάδμοκ. 
Πναγμοδήζαμε γηα ηεκ θηιία. 
Πέιμξ, θηηάλαμε ηα βναπηυιηα ηεξ θηιίαξ. Δοζθμιεοηήθαμε ανθεηά κα 
πενάζμομε ηηξ πάκηνεξ ζηα ιαζηηπάθηα. πμημ παηδί ηειείςκε βμεζμφζε 
υπμημ δεκ ηα θαηάθενκε. Ανθεηή βμήζεηα μαξ έδςζε θαη ε θονία. Οημ ηέιμξ, 
μαξ έδεζε ηα ιαζηηπάθηα θαη ημ βναπηυιη έημημμ!! Πα ακηαιιάλαμε μεηαλφ μαξ 

γηαηί είμαζηε θίιμη θαη πμιφ αγαπεμέκμη! 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally Grindley, εθδυζεηξ  

    Ναπαδυπμοιμξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Οημοπάθε Γηνήκε, Βάζς Γηακκαθμφ 

 
- Αθεγμφμαζηε ζηα παηδηά ημ παναμφζη θαη ζοδεηάμε ημ πενηεπυμεκυ 

ημο. 
Ιε αθμνμή ημ παναμφζη, θηηάπκμομε ημ ηζηυγναμμα «Γίμαζηε θίιμη», 
υηακ είμαζηε θίιμη ηη θάκμομε με ημ θίιμ μαξ. Ηάζε παηδί, ιέεη ηη ζέιεη 
κα θάκεη με ημ θίιμ ημο, παίνκμκηαξ παναδείγμαηα θαη απυ ημ βηβιίμ 
πμο δηαβάζαμε. 

- Θέιμκηαξ κα δηαηενήζμομε αοηά πμο γνάραμε ζηεκ ηάλε υιε ηε πνμκηά 
θηηάπκμομε ημ „Φηιηυδεκηνμ‟. Ημιιάμε ζε θάζε θφιιμ υ,ηη μαξ είπε ημ 
θάζε παηδί γηα ημ θίιμ ημο θαη απυ θάης βάδμομε ημ απμηφπςμα ημο 
δαπηφιμο ημο. 

- Ιε αθμνμή ηεκ ιέλε „Φηιία‟ πμο οπήνπε ζημ παναμφζη θαη μαζαίκμομε 
ημ γνάμμα „Φ‟, θοθιχκμομε ημ „θ‟ θαη δςγναθίδμομε θάηη πμο ανπίδεη 
απυ „Φθ‟. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Αοηυξ μ θίιμξ είκαη μυκμ δηθυξ μμο! Linda Jennings, Jane  

    Chapman, εθδυζεηξ Modern Times 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Ηνφρε Αμαιία, Ζιακηδή άνηξ 

  

- Ανπηθά, είδαμε ζημκ Ε/Ρ ηεκ πανμοζίαζε „Γίμαζηε θίιμη;‟ Ηαη έγηκε 
ζπμιηαζμυξ θαη ζοδήηεζε. 

- Ξςηήζαμε ηη ζεμαίκεη „Γίμαζηε θίιμη‟ θαη ηα παηδηά είπακ ηηξ απυρεηξ 
ημοξ, μη μπμίεξ θαηαγνάθεθακ. 

- Δηαβάζαμε ημ βηβιίμ „αοηυξ μ θίιμξ είκαη μυκμ δηθυξ μμο‟ θαη 
ζοδεηήζαμε θονίςξ γηα ηα ζοκαηζζήμαηα ηςκ ενχςκ. 

- Απμθαζίζαμε με ηα παηδηά κα δναμαημπμηήζμομε ηεκ ηζημνία. 
Ηαηαζθεοάζαμε μάζθεξ απυ πανηυκη θαη δναμαημπμηήζαμε ηεκ ηζημνία, 
με έμθαζε ζημοξ δηαιυγμοξ μεηαλφ ηςκ παηδηχκ. 

- Φηηάλαμε ημ „Ημοηί ηεξ θηιίαξ‟ πμο πενηέπεη ηα μκυμαηα ηςκ παηδηχκ 
θαη με ηε βμήζεηά ημοξ δηαιέγμομε ημ παηδί πμο ζα παίλμομε ή πμο ζα 
είκαη βμεζυξ θ.ιπ. 

- Ε „Αιοζίδα ηεξ θηιίαξ‟. ημ θάζε παηδί έγναρε ημ υκμμα ημο θίιμο πμο 
ημκ έηοπε απυ ημ θμοηί. 

- Φηηάλαμε ακζνςπάθηα απυ πειυ θαη ηα πανίζαμε ζημ παηδάθη πμο μαξ 
έηοπε απυ ημ θμοηί ηεξ θηιίαξ. 

- „Δέκηνμ ηεξ θηιίαξ‟. γνάραμε ζηα θφιια ημο θάηη θαιυ πμο θάκαμε γηα 
θάπμημ θίιμ μαξ. 

- „Φηιηθυημονηα‟. Ημιιήζαμε θεναζάθηα ζηα μπμία γνάραμε ηηξ απυρεηξ 
ηςκ παηδηχκ γηα ηε θηιία (ηζημγνάμμαηα). 
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 ΒΖΒΘΖΜ:  Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally Grindley, εθδυζεηξ  

    Ναπαδυπμοιμξ 

 Ε εθπαηδεοηηθυξ: Θαμπνηκάθε Ιαηίκα 

 

 
ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ ΗΑΖ ΓΗΦΞΑΟΕ: ΓΖΗΑΟΠΖΗΑ 

 

Ιαζεζηαθή Γπηδίςλε: Πα παηδηά κα εκζαννφκμκηαη με αοηυ ημκ ηνυπμ κα 

πνεζημμπμηήζμοκ οιηθά δηάθμνα γηα κα θάκμοκ μηθνμθαηαζθεοέξ. 
 

Νχξ ελειίπζεθε ε δναζηενηυηεηα: Γλήγεζα ζηα παηδηά, υηη ζα 

θηηάλμομε μηα ημφνηα, πμο ζα είκαη υμςξ δηαθμνεηηθή απυ ηηξ άιιεξ. Ιηα 
„Φηιηθυημονηα‟. Οπεδηάζαμε έκα θφθιμ ζ‟ έκα νμδ πανηυκη θακζυκ. Πμκ θυραμε. 
Πα παηδηά έθμρακ „θεναζάθηα‟ απυ θυθθηκμ πανηυκη θακζυκ. Πυηε ηα 
πνμέηνερα κα πμοκ ή κα γνάρμοκ μηα ιελμφια πμο κα εθθνάδεη – κα μηιά- γη‟ 
αοηά ηα ζοζηαηηθά ηεξ θαιήξ θηιίαξ. είπαμε ακαιφζεη θαη ελεγήζεη μέζα απυ 
ζοδεηήζεηξ θαη ακάιμγμο πενηεπμμέκμο παναμφζηα, πμηα είκαη αοηά. Γηα 
πανάδεηγμα, εογέκεηα, ζημνγή, αγάπε, ζεβαζμυξ, ζοκενγαζία, εμπηζημζφκε. 
Γίπαμε δμοιέρεη επίζεξ υιεξ αοηέξ ηηξ έκκμηεξ θαη ηε ζεμαζία ημοξ. Οηε 
ζοκέπεηα, ζημιίζαμε με ηα θεναζάθηα ηεκ ημφνηα μαξ. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Φίιμη, Ξμμπ Θημφηξ, εθδυζεηξ Ναηάθε 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Νηπηκηά Οηαμαηία, Βμονκμφ Θεμδμζία 

 

 Δηαβάδμομε ημ παναμφζη θαη αθμιμοζεί ζοδήηεζε: 

- Πη ημοξ άνεζε θαη ηη υπη. 

- Πη άιιμ ζα μπμνμφζε κα θάκεη ημ ιαγμοδάθη γηα κα πνμζεγγίζεη ηα 

οπυιμηπα ιαγμοδάθηα. 

 Δναμαημπμίεζε παναμοζημφ. 

 Πναγμφδη: Γιάηε κα γίκμομε θίιμη 
 Νμίεμα: Φίιμη, θίιμη θανδημθίιμη, αθμιμοζεί μμαδηθή ενγαζία 

δςγναθίδμκηαξ ημ πμίεμα. 

 Ιε αθμνμή ημ παναμφζη θαη ημ πανάπμκμ ημο Ηυθθηκμο (ημο 

μηθνμφ ιαγμφ πμο δεκ ημκ έπαηδακ) δςγναθίδμομε δομ 

θαηζμφιεξ „Νανάπμκμ‟ θαη  „Αθμφς‟. πμημξ έπεη πανάπμκμ με 

θάπμημκ θμνάεη ηεκ ακηίζημηπε θανηέια θαη ημο ημ ιέεη, εκχ 

εθείκμξ θμνάεη ηεκ θανηέια „Αθμφς‟.. αθμιμοζεί ζοδήηεζε θαη 

παίνκεη μένμξ υιε ε μμάδα. 

 Ναηπκίδη. Ηάζε μένα έκα δηαθμνεηηθυ παηδί θμνάεη ηα αοηηά ημο 

ιαγμφ (γίκεηαη δειαδή μ Ηυθθηκμξ) θαη επηιέγεη ημ παηπκίδη πμο 

ζέιεη κα παίλμοκ υιμη μαδί. Έπεη πνμεγεζεί ε ζομμεημπή ημο 

ζηηξ επηιμγέξ (παηπκίδηα) ηςκ άιιςκ. 

 Ιε αθμνμή ημ παναμφζη, θηηάλαμε μηθνέξ μμάδεξ πμο θάζε 

μμάδα ακάιαβε κα ζοκενγαζηεί θαη κα πανμοζηάζεη μηα 

πανάζηαζε θμοθιμζεάηνμο, μηα θαηαζθεοή ζημ μηθμδμμηθυ 

οιηθυ, memorie με ζέμαηα δηθήξ ημοξ επηιμγήξ θαη θαηαζθεοήξ, 

πιαζηειίκε, πμνυ, ηναγμφδη, θ. ά… 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μ Δυθηςν Ιπιμομ ζε οπμβνφπηεξ πενηπέηεηεξ, Leo Timmers,  

    Γθδυζεηξ Δίπηοπμ,2009 

 Ε εθπαηδεοηηθυξ: Βασθμφζε Δέζπμηκα 

 

Πμ πνυγναμμα λεθίκεζε ζηηξ 10/03/ 2011 θαη ηειείςζε ζηηξ 16/03/2011 

 
ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ 

 

1ε μένα, 10/03/2011 

 

ηόπμη  
- Πα παηδηά κα ζοδεηήζμοκε γηα ηεκ πιμθή παηδηθήξ ηζημνίαξ, με ζέμα 

ηεκ θηιία. 
- Κα ζοκενγαζημφκε ζε δεογάνηα γηα ηεκ εηθαζηηθή απυδμζε ηεξ παηδηθήξ 

ηζημνίαξ. 
- Κα δναμαημπμηήζμοκε ηεκ παηδηθή ηζημνία, με ζέμα ηεκ θηιία. 

 

Γκωζηηθά ακηηθείμεκα: γιχζζα, έθθναζε θαη δεμημονγία. 

 
Οακ αθυνμεζε γηα ηεκ πνυθιεζε εκδηαθένμκημξ ηςκ παηδηχκ, πάκς 

ζηεκ ηζημνία, απμηέιεζε μία πάνηηκε θμφθια, απυ θακζυκ πανηυκη, μμμίςμα 
ημο θεκηνηθμφ ήνςα ημο βηβιίμο πμο επηιέπηεθε, ημο Δυθηςνα Ιπιμομ. Πα 
παηδηά είπακε ήδε δεη ηε πάνηηκε θμφθια απυ ηεκ χνα ηςκ ειεφζενςκ 
δναζηενημηήηςκ θαη εθδήιςζακ απμνίεξ ζπεηηθά με αοηήκ, υπςξ πμηα είκαη, 
γηαηί έθενα ηε θμφθια ζημ ζπμιείμ, ακ ε θμφθια είκαη γηαηνυξ, θ.ά. Έηζη, υηακ 
μαδεοηήθαμε ζημ πνςηκυ θφθιμ, θνέμαζα ηε θμφθια ζημκ πίκαθα ηεξ 
πανεμφιαξ, χζηε κα πνμζειθφζεη ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηχκ. 

Ιεηά απυ ηηξ ενςηήζεηξ νμοηίκαξ πανμοζίαζα ζηα παηδηά ηε πάνηηκε 
θμφθια – Δυθηςν Ιπιμομ. Γίπα, υηη ζηεκ ηάλε μαξ έπμομε έκα θαιεζμέκμ 
πμο ήνζε κα μαξ γκςνίζεη θαη νχηεζα ηί επάγγειμα πηζηεφακε υηη θάκεη μ 
θαηκμφνγημξ θίιμξ μαξ. Πα παηδηά απακηήζακε γηαηνυξ επεηδή θμνάεη άζπνα 
νμφπα. Οηε ζοκέπεηα, νχηεζα ακ ζα ζέιακε κα μαξ μηιήζεη μ θίιμξ πμο ήνζε 
ζηεκ ηάλε μαξ θαη ηα παηδηά δέπηεθακ με πανά. Έηζη άνπηζε ε θμφθια κα 
„ζοκμμηιεί‟ με ηα παηδηά θαη μέζα απυ ημ δηάιμγμ κα αοημζοζηήκεηαη. Αοηυξ 
ήηακε έκαξ πμιφ θαιυξ ηνυπμξ γηα κα πενάζμομε ζηεκ ηζημνία, εθυζμκ ε 
θμφθια „είπε‟ ζηα παηδηά ηη εηδηθυηεηα έπεη, πμημη είκαη μη θίιμη ηεξ, πμο δεη, 
θ.ά.. Πα παηδηά εκζμοζηάζηεθακ με ηεκ θμφθια θαη ηεξ έθακακ ενςηήζεηξ γηα 
κα ηεκ γκςνίζμοκ, υπςξ „‟εζφ πμημξ είζαη;‟‟, „‟πςξ ζε ιέκε;‟‟, „„πμημη είκαη μη 
θίιμη ζμο;‟‟. 

Οηε ζοκέπεηα, ε πάνηηκε θμφθια νχηεζε ηα παηδηά ακ ζα ζέιακε κα 
δηαβάζμοκε ηεκ ηζημνία ημο, γηα κα γκςνίζμοκ ημοξ ζαιάζζημοξ θίιμοξ ηεξ. 



- 138 - 

Πα παηδηά ανθεηά εκζμοζηαζμέκα με ηεκ θμφθια δεπηήθακε θαη έηζη 
πνμπςνήζαμε ζηεκ ακάγκςζε ηεξ ηζημνίαξ. Ηαζχξ δηάβαδα ηεκ ηζημνία, 
θναημφζα ακμηπηυ ημ βηβιίμ πνμξ ηα παηδηά χζηε κα μπμνμφκ κα βιέπμοκ ημ 
θείμεκμ θαη ηηξ εηθυκεξ. Ε ηζημνία άνεζε πμιφ ζηα παηδηά. Αοηυ θάκεθε απυ 
ηα ζπυιηα πμο θάκακε θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ ακάγκςζεξ, απυ ημ γέιημ ημοξ 
ζηα αζηεία ζεμεία ηεξ, απυ ηηξ απακηήζεηξ ημοξ ζηηξ ενςηήζεηξ πμο έθακα 
θαζχξ δηάβαδα θαη απυ ηηξ οπμζέζεηξ πμο θάκακε γηα ηεκ ελέιηλε ηεξ 
πιμθήξ. Γνςηήζεηξ πμο έθακα ζηα παηδηά θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ακάγκςζεξ 
ήηακε ημο ηφπμο: 

- Νχξ είκαη ημ οπμβνφπημ ημο Δυθηςνα Ιπιμομ; Πί πνχμα έπεη;  
- Νμημ δςάθη ζοκάκηεζε μ Δυθηςν Ιπιμομ; Πί έπαζε αοηυ ημ δςάθη; 
- Πί ιέηε, ζα ημ γηαηνέρεη αοηυ ημ δςάθη;‟ (θάζε θμνά πμο εμθακηδυηακ κέμξ ήνςαξ) 
- Πί ιέηε κα έγηκε ζηε ζοκέπεηα; 
- Πί πηζηεφεηε εζείξ υηη έπαζε μ Δυθηςν Ιπιμομ; 
- Νχξ ιέηε κα ημκ βμεζήζμοκ ηα δςάθηα ηεξ ζάιαζζαξ, μη θίιμη ημο; 

 
ηακ ηέιεηςζε ε ηζημνία, ε θμφθια Δυθηςν Ιπιμομ, νχηεζε ηα παηδηά ακ 

ημοξ άνεζε ε πενηπέηεηά ημο θαη εθείκα απάκηεζακ ζεηηθά. Οηε ζοκέπεηα 
έθακα θαη άιιεξ ενςηήζεηξ πάκς ζηεκ ηζημνία θαη λεθίκεζε μία μηθνή 
ζοδήηεζε. Μη ενςηήζεηξ πμο έθακα ζηα παηδηά ήηακ: 

- Νμημη ήηακ ηειηθά μη θίιμη ημο Δυθηςνα Ιπιμομ; 
- Νχξ βμήζεζε μ Δυθηςν Ιπιμομ υια αοηά ηα δςάθηα πμο δεκ ήηακε θαιά; Γηαηί μ 

Δυθηςν Ιπιμομ γηάηνεοε αοηά ηα δςάθηα; Πα αγαπμφζε; 
- Πί έπαζε μ Δυθηςν Ιπιμομ με ημ οπμβνφπηυ ημο; 
- Νχξ βμήζεζακ ημκ Δυθηςνα Ιπιμομ μη θίιμη ημο γηα κα ζςζεί; 
- Γηαηί υια αοηά ηα δςάθηα ηεξ ζάιαζζαξ βμήζεζακ ημκ Δυθηςνα Ιπιμομ; 
- Νχξ πνέπεη, ιμηπυκ, κα θενυμαζηε ζημοξ θίιμοξ μαξ; 

 
Ιεηά απυ ηε ζοδήηεζε πάκς ζηεκ ηζημνία, ε θμφθια μίιεζε λακά ζηα 

παηδηά θαη ελέθναζε ηεκ επηζομία ηεξ, ηα παηδηά κα ηεκ δςγναθίζμοκε πανέα 
με ζαιάζζημοξ θίιμοξ ηεξ. Πα παηδηά ήηακε ανθεηά δεθηηθά θαη πνμπςνήζαμε 
ζηεκ επέθηαζε ηεξ δναζηενηυηεηαξ, πμο ήηακε ε δςγναθηθή ηεξ ηζημνίαξ ζε 
δεογάνηα, ζε πανηί Α3. Πα παηδηά πςνίζηεθακ με θιήνμ ζε δεογάνηα θαη ημοξ 
ελήγεζα υηη ζα πνέπεη κα ζοκενγαζημφκε μεηαλφ ημοξ, γηα κα δςγναθίζμοκε 
έκα υμμνθμ βοζυ ηεξ ζάιαζζαξ, ζημ μεγάιμ πανηί, ηυκηζα υηη ζα πνέπεη κα 
ζοδεηήζμοκε μεηαλφ ημοξ ηα δεογάνηα, γηα ημ πμηα δςάθηα ζα θηηάλεη μ 
θαζέκαξ. 
Πα δεογάνηα θαζίζακε δίπια δίπια θαη πήνακε μπνμζηά ημοξ απυ έκα πανηί 
Α3 θαη θενμμπμγηέξ θαη ζοκενγάζηεθακ γηα κα απμδχζμοκ εηθαζηηθά ηεκ 
ηζημνία πμο δηαβάζαμε. ηακ ηειείςζε ε δναζηενηυηεηα θάζε δεογάνη 
πανμοζίαζε ημ ένγμ ημο ζηε πανεμφια θαη ελήγεζε ζηα οπυιμηπα δεογάνηα ηί 
δςγνάθηζε. 
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Πεκ ίδηα μένα μεηά ημ δηάιεημμα αθμιμφζεζε δναμαημπμίεζε ηεξ 
ηζημνίαξ απυ ηα παηδηά. Αθμφ ζοδεηήζαμε ιηγάθη ημ πενηεπυμεκμ ηεξ ηζημνίαξ, 
γηα κα ζομεζμφμε λακά ηεκ πιμθή, είπα ζηα παηδηά υηη ζα θάκμομε 
δναμαημπμίεζε ηεξ ηζημνίαξ ημο Δυθηςνα Ιπιμομ, δειαδή υηη ζα παίλμομε 
ζέαηνμ. Μη νυιμη μμηναζηήθακε με βάζε ηηξ πνμηημήζεηξ ηςκ παηδηχκ θαη θάζε 
παηδί έβαρε ημ πνμζπέδημ ημο νυιμο υπμο ζα οπμδουηακ. Πα πνμζπέδηα είπακ 
ήδε ζπεδηαζηεί ζε ιεοθυ θακζυκ πανηυκη. Αθμφ ηα πνςμαηίζακε, θνέμαζα ζημ 
ιαημυ θάζε παηδημφ ημ δχμ πμο ζα οπμδουηακ. Οοδεηήζαμε θαη ηα παηδηά 
είπακε ηηξ ηδέεξ ημοξ ζπεηηθά με ημ πμο ζα είκαη μ πχνμξ, πμο ζα ελειηπζεί 
ε δναμαημπμίεζε θαη ζηε ζοκέπεηα, μπήθακε μη ήνςεξ ζηε ζεηνά, ακάιμγα με 
ημ πχξ ζα εμθακίδμκηακ ζηεκ „ζθεκή‟. Ε δναμαημπμίεζε έγηκε δομ θμνέξ με 
εκαιιαγή νυιςκ φζηενα απυ αίηεμα ηςκ παηδηχκ. 
 
 

2ε μένα, 11/03/2011 

 

ηόπμη  
- Πα παηδηά κα ζοδεηήζμοκε γηα ηεκ πιμθή παηδηθήξ ηζημνίαξ, με ζέμα 

ηεκ θηιία. 
- Κα πνμηείκμοκ δναζηενηυηεηεξ πμο ανέζεη κα θάκμοκε μη θίιμη μεηαλφ 

ημοξ. 
- Κα δναμαημπμηήζμοκε ζε δεογάνηα θαηαζηάζεηξ πμο δείπκμοκε ηί 

θάκμοκε μη άκζνςπμη υηακ είκαη θίιμη μεηαλφ ημοξ. 
- Κα ροπαγςγεζμφκ με ημ πμνυ. 

 

Γκωζηηθά ακηηθείμεκα: γιχζζα, έθθναζε θαη δεμημονγία, μειέηε 

πενηβάιιμκημξ. 
 

Οημ πνςηκυ θφθιμ ηεξ πανεμφιαξ, μεηά απυ ηηξ ενςηήζεηξ νμοηίκαξ, 
νχηεζα ηα παηδηά ακ ζομυκηακ ημκ επηζθέπηε πμο ήνζε ζηεκ ηάλε μαξ ηε 
πνμεγμφμεκε μένα θαη ακ ζομυκηακ ηεκ ηζημνία ημο πμο είπαμε δηαβάζεη. Πα 
παηδηά πμο ήηακ πανυκηα ηεκ πνμεγμφμεκε εμένα ζομεζήθακε θαη ηε θμφθια 
θαη ηεκ ηζημνία ςζηυζμ επεηδή θάπμηα παηδηά ιείπακε ηεκ πνμεγμφμεκε μένα, 
πνυηεηκα κα γκςνίζμομε λακά υια ηα παηδάθηα ημκ δυθηςνα Ιπιμομ θαη ημοξ 
θίιμοξ ημο. Έηζη εμθακίζηεθε λακά ε πάνηηκε θμφθια, θαη μηιχκηαξ θονίςξ 
ζηα παηδηά πμο ιείπακε, άνπηζε πάιη κα ζοζηήκεηαη θαη κα ζοδεηάεη μαδί ημοξ. 
Ιε αθμνμή πάιη ηε ζέιεζε ηεξ θμφθιαξ κα γκςνίζμομε ημοξ ζαιάζζημοξ 
θίιμοξ ηεξ, λεθίκεζε μία ζφκημμε ακάγκςζε ηεξ ηζημνίαξ. Αθμφ ηέιεηςζε ε 
ακάγκςζε αθμιμφζεζε μία μηθνή ζοδήηεζε, πανυμμηα με ηεκ πνμεγμφμεκε 
εμένα, γφνς απυ ηεκ πιμθή, ζίγμκηαξ θονίςξ ηα ζεμεία υπμο θαηκυηακε 
θαζανά ε θηιία ημο θεκηνηθμφ ήνςα με ημοξ οπυιμηπμοξ ήνςεξ ημο βηβιίμο. 
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Οηε ζοκέπεηα νχηεζα ηα παηδηά ηί θάκμομε ζοκήζςξ μαδί με ημοξ 
θίιμοξ μαξ. Δηάθμνεξ απακηήζεηξ πμο δχζακε ηα παηδηά ήηακε υηη παίδμομε 
με ημοξ θίιμοξ μαξ, βιέπμομε παηδηθά ζηεκ ηειευναζε, ηναγμοδάμε, θάκμομε 
αγθαιίηζεξ θαη θηιάθηα, πάμε ζηε ζάιαζζα, θ.ά. Έηζη, πνμπςνήζαμε ζηεκ 
επυμεκε θάζε ηεξ δναζηενηυηεηαξ. Νανμοζίαζα λακά ζηα παηδηά ηα πάνηηκα 
πνμζπέδηα ηςκ δχςκ-ενχςκ ηεξ ηζημνίαξ, πμο είπακε πνεζημμπμηεζεί ζηε 
δναμαημπμίεζε ηεξ πνμεγμφμεκεξ εμέναξ θη ελήγεζα υηη ζα γίκμοκε θαη ηα 
ίδηα δςάθηα ηεξ ζάιαζζαξ, θίιμη ημο δυθημνα Ιπιμομ θη υηη ζα πμνεφμοκ 
μέζα ζημ πχνμ πμο πενηθιείεη ε γςκηά ηεξ πανεμφιαξ. ηακ ζα ζηαμαηάεη ε 
μμοζηθή ζα πνέπεη κα βνμφκε έκα δεογανάθη θαη κα θάκμοκε θάηη με ημ 
δεογάνη ημοξ γηα κα δείλμοκ υηη είκαη θηιανάθηα. Αθμφ ζομεζήθαμε λακά ηηξ 
ηδέεξ ημοξ ζπεηηθά με ημ ηη θάκμοκε μη θίιμη μεηαλφ ημοξ, θάζε παηδί επέιελε 
ημ δςάθη ηεξ ανεζθείαξ ημο θαη ημ θυιιεζα επάκς ζηεκ μπιμφδα ημο με 
ηαηκία. Οηε ζοκέπεηα, θάκαμε ειεφζενμ πχνμ παναμενίδμκηαξ ηα παγθάθηα 
ηεξ πανεμφιαξ θαη λεθίκεζε ε δναζηενηυηεηα. Πμ παηπκίδη παίπηεθε θαη με 
αιιαγή δχςκ – πνμζπεδίςκ μεηαλφ ηςκ παηδηχκ, επεηδή ημ δεηήζακε. 
 
 
3ε μένα, 14/03/2011 

 

ηόπμη  
- Ηάζε παηδί κα „μηιήζεη‟ γηα ημοξ θαιφηενμοξ θίιμοξ ημο θαη κα εθθνάζεη 

μέζα ζε ζοδήηεζε ζηεκ πανεμφια ηί ημο ανέζεη κα θάκεη μαδί ημοξ. 
- Κα δςγναθίζεη ημκ εαοηυ ημο θαη ημοξ θίιμοξ ημο ζε θαηαζηάζεηξ πμο 

ημ θάκμοκε κα κηχζεη ηε θηιία μαδί ημοξ θαη κα πανμοζηάζεη ζηεκ 
πανεμφια ηε δςγναθηά ημο. 

- Πα παηδηά κα ζθεθημφκε θαη κα πνμηείκμοκε επηζομεημφξ ηνυπμοξ 
ζομπενηθμνάξ απέκακηη ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ. 

- Πα παηδηά κα δεμημονγήζμοκε θαδνάθηα απυ άπνεζηα οιηθά. 
- Κα ζοκζέζεη υιε ε μμάδα έκα πμηεμαηάθη γηα ηεκ θηιία. 

 

Γκωζηηθά ακηηθείμεκα: γιχζζα, μειέηε πενηβάιιμκημξ, έθθναζε θαη 

δεμημονγία. 
 

Οημ πνςηκυ θφθιμ μεηά ηηξ ενςηήζεηξ νμοηίκαξ, θάζε παηδί είπε ζηεκ 
πανεμφια, πμηα παηδηά κηχζεη υηη είκαη μη θαιφηενμη θίιμη ημο, είηε μέζα απυ 
ηεκ ηάλε μαξ, είηε απυ υια ηα παηδάθηα ημο κεπηαγςγείμο. 
Οηε ζοκέπεηα, ζοδεηήζαμε γηα ημ ηί ανέζεη ζε θάζε παηδί κα θάκεη μαδί με ηα 
θηιανάθηα ημο θαη ηηξ ηδέεξ πμο πνυηεηκε θάζε παηδί ηηξ θαηέγναθα ζε ιεοθυ 
θακζυκ πανηυκη, μαδί με ημ υκμμα ημο παηδημφ πμο ημ πνυηεηκε. Ε θαηαγναθή 
ηςκ ηδεχκ έγηκε με ελαθηίκςζε, δειαδή έγναρα ζηε μέζε ημο πανημκημφ «Πη 
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μμο ανέζεη κα θάκς με ημοξ θίιμοξ μμο», ημ έβαια μέζα ζε έκα ζοκκεθάθη θαη 
γφνς απυ ημ ζφκκεθμ λεθηκμφζακε βειάθηα με άιιεξ θμοζθίηζεξ, μέζα ζηηξ 
μπμίεξ ήηακ γναμμέκεξ μη ηδέεξ πμο πνυηεηκακ ηα παηδηά. Μη πνμηάζεηξ πμο 
αθμφζηεθακ απυ ηα παηδηά θαη ηηξ θαηέγναρα ζε πανηυκη είκαη: 

- Κα ηνχς μαδί  με ημοξ θίιμοξ μμο. 
- Κα παίδς με ημκ Γηχνγμ. 
- Κα πεγαίκμομε ζηε ζάιαζζα. 
- Κα παίδμομε μπάια ζηεκ αοιή. 
- Κα δςγναθίδς με ημοξ θίιμοξ μμο. 
- Κα παίδς με ημκ Γηχνγμ θαη κα θυβς λφια. 
- Κα παίδς ημοβιάθηα με ηεκ Αγγειηθή, κα δςγναθίδμομε θαη κα θάκμομε 

ενγαζίεξ. 
- Κα θάκς ενγαζίεξ με ημοξ θίιμοξ μμο. 
- Κα ρανεφς θαη κα θμιομπάς με ημοξ θίιμοξ μμο. 

 
Έπεηηα, θάζε παηδί δςγνάθηζε μέζα ζε έκα θςημηοπεμέκμ θαδνάθη, ημκ 

εαοηυ ημο μαδί με ημοξ θίιμοξ ημο, κα θάκμοκ θάηη πμο ημοξ ανέζεη, θαη ζηε 
ζοκέπεηα υια ηα παηδηά πανμοζηάζακε ζηε πανεμφια, ηηξ δςγναθηέξ ημοξ. 
Ηάζε παηδί είπε πμημοξ θίιμοξ δςγνάθηζε θαη ηί θάκμοκε υιμη μαδί μέζα ζηε 
δςγναθηά. 

Ιεηά ημ δηάιεημμα μαδεοηήθαμε λακά ζημ θφθιμ ηεξ πανεμφιαξ. Αθμφ 
ημκίζαμε υηη μέζα ζηεκ ηάλε είμαζηε υιμη μία μμάδα θαη υηη υιμη μαξ είμαζηε 
θίιμη μεηαλφ μαξ θαη με ηα παηδάθηα ηεξ άιιεξ ηάλεξ, λεθίκεζε μία ζοδήηεζε 
θαη ηα παηδηά ανπίζακε κα ιέκε ηηξ απυρεηξ ημοξ ζπεηηθά με ημκ ηνυπμ πμο 
πνέπεη κα ζομπενηθενυμαζηε ζημοξ θίιμοξ μαξ, γηα κα ημοξ δείπκμομε υηη 
ημοξ αγαπάμε. Πα παηδηά είπακε δηάθμνεξ ηδέεξ ημοξ, υπςξ υηη πνέπεη κα 
μμηνάδμκηαη ηα παηπκίδηα με ημοξ θίιμοξ ημοξ, κα θάκμοκε μαδί ενγαζίεξ θαη 
κα ζοκενγάδμκηαη, κα δίκμοκε θηιάθηα θαη κα θάκμοκε αγθαιίηζεξ, κα 
θηηάπκμοκε με ημοξ θίιμοξ ημοξ πφνγμοξ με ηα ημοβιάθηα, κα μηιάκε υμμνθα 
θαη κα μεκ πηοπάκε ημοξ θίιμοξ ημοξ, θ.ά.. 

Οηε ζοκέπεηα, πνυηεηκα ηεκ ηδέα κα θηηάλμομε έκα ζομθςκεηηθυ θηιίαξ, 
δειαδή κα θάκμομε μία ζομθςκία με θακυκεξ θαιήξ ζομπενηθμνάξ γηα ημοξ 
θίιμοξ μαξ, ημ μπμίμ ζα ημ αθμιμοζμφμε υιμη μέζα ζηε ηάλε μαξ, γηα κα 
θενυμαζηε υμμνθα ζημοξ ζομμαζεηέξ μαξ. Ε ηδέα αοηή άνεζε πμιφ ζηα παηδηά 
θαη με ιίγε πανυηνοκζε απυ ηεκ μενηά μμο ανπίζακε κα βγάδμοκε „θακυκεξ‟ 
θαιήξ ζομπενηθμνάξ πμο ζα ημοξ αθμιμοζμφμε γηα κα θενυμαζηε θαιά ζημοξ 
θίιμοξ μαξ θαη κα μεκ ημοξ ζηεκμπςνμφμε. Πμοξ θακυκεξ γηα ημ ζομθςκεηηθυ 
θηιίαξ, πμο βγαίκακε απυ υζα ιέγακε ηα παηδηά, ημοξ έγναθα ζε πανηί Α3, με 
δηαθμνεηηθυ πνχμα μανθαδυνμο ημκ θάζε θακυκα, γηα κα ζομμφκηαη πμημξ 
θακυκαξ είκαη θαη πμημ παηδί ημκ πνυηεηκε. Μη θακυκεξ γηα ημ ζομθςκεηηθυ 
θηιίαξ πμο βγήθακε απυ ηα παηδηά ήηακ: 



- 142 - 

1. Φενυμαζηε υμμνθα ζημοξ θίιμοξ μαξ 
2. Ναίδμομε υιμη μαδί. 
3. Ιηιάμε με ςναία ιυγηα ημοξ θίιμοξ μαξ. 
4. Κα δςγναθίδμομε υιμη μαδί ζημ ίδημ ηναπέδη. 
5. Κα θάκμομε υιμη μαδί ζημ μεγάιμ ηναπέδη ενγαζίεξ. 
6. Κα ηνχμε υιμη μαδί ζημ ίδημ ηναπέδη. 
7. Κα θάκμομε αγθαιίηζεξ θαη θηιάθηα ζημοξ θίιμοξ μαξ. 
8. Κα μεκ δηχπκμομε ηα παηδηά απυ ημ παηπκίδη, κα ελεγμφμε ημοξ 

θακυκεξ παηπκηδημφ θαη κα παίδμομε μαδί. 
9. Κα θάκμομε δςνάθηα δςγναθηέξ ζημοξ θίιμοξ μαξ. 
10. Κα βμεζάμε ημοξ θίιμοξ μαξ. 
11. Ιμηναδυμαζηε ηα παηπκίδηα με ημοξ θίιμοξ μαξ. 

 
Ανγυηενα, αθμφ δηαβάζαμε λακά ημ ζομθςκεηηθυ θηιίαξ θαη απμθαζίζαμε 

υηη ζα ημ ηενμφμε μέζα ζηεκ ηάλε μαξ, νχηεζα ακ ημοξ ανέζεη ε ηδέα κα 
θηηάλμομε έκα ςναίμ ζφκζεμα γηα ηεκ ηάλε μαξ, ημ μπμίμ ζα ημ ιέμε θαη με 
αοηυ ζα δείπκμομε υηη υιμη μαξ μέζα ζηεκ ηάλε είμαζηε θίιμη. Αοηή ε ηδέα 
άνεζε πμιφ ζηα παηδηά θαη με ειάπηζηε εκζάννοκζε, ζοκηάλακε έκα μηθνυ 
πμηεμαηάθη – ζφκζεμα γηα ηεκ θηιία: 
 
«Γίμαζηε υιμη θίιμη μέζα ζημ ζπμιείμ θαη πακημφ ζθμνπίδμομε πανά, θηιία θαη ζοκενγαζία.» 

 

Απμθαζίζαμε υηη ζα ιέμε ημ ζφκζεμα ηεξ ηάλεξ μαξ θάζε μένα πνηκ 
ζπμιάζμομε. Έπεηηα θςημηφπεζα ημ ζομθςκεηηθυ θηιίαξ γηα θάζε παηδί, ζε 
πανηί Α4 θη υια ηα παηδηά θαζίζακε ζημ μεγάιμ ηναπέδη ηεξ ηάλεξ θαη ημ 
θαζέκα έθηηαλε ημ δηθυ ημο θαδνάθη με ημ ζομθςκεηηθυ θηιίαξ. οιηθά πμο 
πνεζημμπμηήζεθακ γηα ηα θαδνάθηα ήηακε πνςμαηηζηά λοιάθηα, θανδμφιεξ απυ 
θηγμονμθυθηε θαη θμομπηά. 
 
 

 4ε μένα, 15/03/2011 

 

ηόπμη  
- Πα παηδηά κα ένζμοκ ζε επαθή με έκα ζογθεθνημέκμ είδμξ ιυγμο, ηηξ 

πανμημίεξ. 
- Πα παηδηά κα ακηηιεθζμφκ ημ κυεμα πανμημηχκ ζπεηηθχκ με ηεκ θηιία 

θαη κα ζοδεηήζμομε πάκς ζε αοηυ. 
- Πα παηδηά κα ακηηγνάρμοκε ζφκημμα θείμεκα. 
- Πα παηδηά κα ζομμεηέπμοκ ζηεκ δεμημονγία μμαδηθμφ θμιιάδ. 
- Ηάζε παηδί κα μπεη ζηε ζέζε ημο ζομμαζεηή ημο πμο ημ έπεη ακάγθε, 

ζομμεηέπμκηαξ ζε θηκεηηθυ παηπκίδη δεογανηχκ (εκζοκαίζζεζε). 
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- Πα παηδηά κα ακηηιεθζμφκε μέζα απυ θηκεηηθυ παηπκίδη ζε δεογάνηα, 
ηεκ έκκμηα ηεξ αιιειμβμήζεηαξ. 

 

Γκωζηηθά ακηηθείμεκα: γιχζζα, έθθναζε θαη δεμημονγία, μειέηε 

πενηβάιιμκημξ. 
 

Οημ πνςηκυ θφθιμ ηεξ πανεμφιαξ, μεηά ηε πνμζεοπή νχηεζα ηα παηδηά 
ακ γκςνίδμοκε ηη είκαη μη πανμημίεξ. Αθμφ ημοξ ελήγεζα, είπαμε υηη ζα 
γκςνίζμομε μενηθέξ πανμημίεξ γηα ημοξ θίιμοξ. Δηαβάζαμε γκςζηέξ 
πανμημίεξ: 

Πμ έκα πένη κίβεη ημ άιιμ θαη ηα δομ ημ πνυζςπμ 

Βμήζα με κα ζε βμεζχ κα ακεβμφμε ζημ βμοκυ 

Δείλε μμο ημ θίιμ ζμο κα ζμο πςξ πμημξ είζαη. 

 
Ηαζχξ δηαβάδαμε μία μηα ηηξ πανμημίεξ, ζηεκ ανπή ηα παηδηά δεκ 

μπυνεζακ κα θαηακμήζμοκ ηεκ ζεμαζία ημοξ θαη θαηαιαβαίκακε ηεκ 
θονημιεθηηθή έκκμηα ημοξ μα ζηε ζοκέπεηα ακαιφμκηαξ με ενςηαπμθνίζεηξ ημ 
κυεμα ηςκ πανμημηχκ ακαθαιφραμε υηη μη δφμ πνχηεξ ακαθένμκηαη ζηεκ 
αιιειμβυεζεηα μεηαλφ ηςκ θίιςκ ζε δφζθμιεξ ζηηγμέξ, εκχ ε Πνίηε ζημ υηη 
ημοξ θίιμοξ ημοξ δηαιέγμομε θαη ηαηνηάδμομε μαδί ημοξ κα θάκμομε πανέα. 
Έηζη ιμηπυκ βιέπμκηαξ ημοξ θίιμοξ θάπμημο ακζνχπμο μπμνμφμε κα 
θαηαιάβμομε ημ παναθηήνα ημο. 

Οηε ζοκέπεηα, θηηάλαμε μμαδηθυ θμιιάδ με ηηξ πανμημίεξ. Οπεδίαζα 
μηθνά νμδ ζοκκεθάθηα απυ θακζυκ πανηυκη θαη μέζα ζε αοηά θάζε παηδί 
ακηέγναρε ηεκ πανμημία πμο ημο άνεζε πημ πμιφ, έγναρε ημ υκμμά ημο, έθμρε 
θαη θυιιεζε ημ ζοκκεθάθη ημο ζημ μεγάιμ πανηυκη.. Οηε μέζε ημο θμιιάδ 
θμιιήζαμε ημ ζφκζεμα ηεξ ηάλεξ μαξ. Έκα θμνηηζάθη ζέιεζε θαη ημ 
ακηέγναρε ζε έκα ζοκκεθάθη. 

Ιεηά ημ δηάιεημμα, αθμφ ζομεζήθαμε λακά ηηξ πανμημίεξ θαη ημ κυεμα 
ηεξ θάζε μίαξ, θάκαμε ζπεηηθέξ θηκήζεηξ με ηα πένηα μαξ πμο οπαγυνεοακ μη 
πανμημίεξ, ζοδεηήζαμε με ηα παηδηά γηα ημ πυζμ ζεμακηηθυ είκαη κα 
αιιειμβμεζμφμε ημοξ θίιμοξ μαξ θαη ζομμαζεηέξ μαξ ζηε ηάλε μαξ. Πα 
παηδηά, μμο έθακε εκηφπςζε υηη ακαθένζεθακ ζηεκ αιιειμβμήζεηα ηυζμ ζηηξ 
ενγαζίεξ, είηε μμαδηθέξ, είηε αημμηθέξ υζμ θαη ζημ παηπκίδη ημοξ. Έηζη, έπεηηα 
παίλαμε έκα παηπκίδη αιιειμβμήζεηαξ θαηά ημ μπμίμ ηα παηδηά πςνίζηεθακ ζε 
δεογάνηα θαη θάζε παηδί βμήζεζε ημ δεογάνη ημο πμο είπε θιεηζηά μάηηα, κα 
πενπαηήζεη μία μηθνή απυζηαζε μέζα ζηε ηάλε. Πμ παηδί με ηα ακμηπηά μάηηα 
έπηακε απυ ημ πένη ημ δεογάνη ημο θαη ημ βμεζμφζε κα δηακφζεη ηε μηα 
απυζηαζε. Οημ γονηζμυ άιιαδακ μη νυιμη. Ηάζε θμνά πμο έκα δεογάνη 
μιμθιήνςκε ηεκ δηαδνμμή, ηα οπυιμηπα δεογανάθηα ημ πεηνμθνμημφζακε. 
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5ε μένα, 16/03/2011 

 

ηόπμη  
- Πα παηδηά κα γκςνίζμοκ ηε ιέλε ιοθμθηιία θαη μέζα απυ ζοδήηεζε κα 

ακηηιεθζμφκε ημ κυεμά ηεξ. 
- Πα παηδηά κα ένζμοκε ζε επαθή με ημ μφζμ ημο Αηζχπμο θαη κα 

ζοδεηήζμομε πάκς ζημ πενηεπυμεκμ θαη ημ κυεμα ημο μφζμο. 
- Πα παηδηά κα ζθεθημφκε θαη κα πνμηείκμοκε ιέλεηξ πμο ημοξ θάκμοκε 

κα κηχζμοκε ημ αίζζεμα θηιίαξ. 
- Πα παηδηά κα απμδχζμοκε εηθαζηηθά ημ πενηεπυμεκμ ημο μφζμο. 
- Κα ζομμεηέπμοκε ζηε δεμημονγία μμαδηθμφ θμιιάδ. 

 

Γκωζηηθά ακηηθείμεκα: γιχζζα, έθθναζε θαη δεμημονγία, μειέηε 

πενηβάιιμκημξ. 
 

Οημ πνςηκυ θφθιμ ηεξ πανεμφιαξ, μεηά ηε πνμζεοπή, έγναρα ζε πανηί 

Α3 ζημκ πίκαθα ηε ιέλε ιοθμθηιία, ηε δηάβαζα ζηα παηδηά θαη νχηεζα ακ 

γκςνίδμοκε ηεκ ζεμαζία ηεξ. Ηάπμηα παηδηά απάκηεζακ ζηεκ ανπή ε θηιία ηςκ 
ιφθςκ. Ιε αθμνμή αοηή ηεκ απάκηεζε πςνίζαμε ηε ιέλε ζε δφμ ιέλεηξ ημ 
ιφθμ θαη ηε θηιία. Έγναρα ηηξ δφμ ιέλεηξ λεπςνηζηά ζημ Α3 πανηί θαη 
ελεγήζαμε υηη είκαη μηα ζφκζεηε ιελμφια, δει. θηηάπκεηαη απυ άιιεξ δφμ. 
Ιέζα απυ ζοδήηεζε δηαπηζηχζεθε ημ κυεμά ηεξ. Έπεηηα δηαβάζαμε ημ μφζμ 
ημο Αηζχπμο „‟Ε αιεπμφ θαη μ αεηυξ‟‟, πμο είπε ζακ ζέμα ηε ιοθμθηιία θαη 
ζοδεηήζαμε πάκς ζημ πενηεπυμεκμ ημο μφζμο. Πα παηδηά, ζηε ζοκέπεηα, 
δςγναθίζακε αημμηθά ημ μφζμ. 

Ιεηά ημ δηάιεημμα πνμπςνήζαμε ζηεκ ηειεοηαία δναζηενηυηεηα ημο 
πνμγνάμμαημξ γηα ηεκ θηιία. Αθμφ ζομεζήθαμε λακά υιεξ ηηξ δναζηενηυηεηεξ 
πμο έγηκακ μέζα ζηεκ ηάλε μαξ γηα ηεκ θηιία θαη ημοξ θίιμοξ μαξ, πνυηεηκα 
ζηα παηδηά κα πμφκε ζηεκ πανεμφια ιελμφιεξ ζπεηηθέξ με ηεκ θηιία. Πα 
παηδηά, με ιίγε πανυηνοκζε, ιέγακε δηάθμνεξ ιέλεηξ θαη ηηξ έγναθα ζε έκα 
πανηί Α4 πμο είπα θνεμάζεη ζημκ πίκαθα ηεξ πανεμφιαξ. Μη ιέλεηξ πμο είπακ 
ηα παηδηά ήηακ ζε αγαπχ, θηιία, θηιηά, αγθαιηά, αγάπε, θίιμξ, παηπκίδηα, 
μμμνθηά, θςηεηκμί (δει. ιάμπμομε απυ πανά υηακ είμαζηε με ημοξ θίιμοξ 
μαξ), πανά, έθπιελε γηα ηα δχνα πμο μαξ θάκμοκ μη θίιμη μαξ, 
αιιειμβμήζεηα, ζοκενγαζία, πμνυξ. Έπεηηα αθμφ δηαβάζαμε λακά υιεξ ηηξ 
ιέλεηξ, απμθαζίζαμε υηη ζα θηηάλμομε έκα μεγάιμ ζηεθάκη απυ ιμοιμφδηα θαη 
ζε θάζε ιμοιμφδη ζα γνάρμομε θάπμηεξ απυ αοηέξ ηηξ ιέλεηξ. Ηάζε παηδί, 
ζηεκ πανεμφια, πήνε απυ έκα ιμοιμφδη θαη απυ δφμ θφιια, πνμζπεδηαζμέκα 
ζε θακζυκ πανηυκη θαη ραιίδη θαη ηα έθμρε. Ρπήνλε αιιειμβμήζεηα μεηαλφ 
ηςκ παηδηχκ, θονίςξ απυ κήπηα πνμξ πνμκήπηα πμο δοζθμιεφμκηακ ζηεκ 
θμπή με ημ ραιίδη. Έπεηηα, θάζε παηδί απμθάζηδε πμηεξ ιέλεηξ ήζειε κα 
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γναθημφκε πάκς ζηε μανγανίηα ημο θαη αθμφ ηηξ έγναθα, ημ παηδί θμιιμφζε 
ημ ιμοιμφδη με ηα θοιιανάθηα, πάκς ζε έκα μεγάιμ θίηνηκμ θακζυκ πανηυκη. 
Έηζη, θηηάλαμε ημ ζηεθάκη μαξ, με ηηξ ιελμφιεξ πμο ζθεθζήθακε ηα παηδηά γηα 
ηε θηιία. 
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 ΒΖΒΘΖΜ: Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally Grindley, Penny Dann, εθδυζεηξ  

    Ναπαδυπμοιμξ. 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί:  Ναπαδήμμο Δέζπμηκα, Ζθανίμο Ιανία,  

    Ναπακηθμιάμο Γοζαιία, Νμιοπνυκεξ Γοάγγειμξ. 

 

 

Αθυνμεζε γηα ηεκ ακάπηολε ηςκ δελημηήηςκ θηιίαξ ζημ ζπμιείμ 
οπήνλε ε δηαθςκία δφμ παηδηχκ ζηηξ ειεφζενεξ δναζηενηυηεηεξ θαη ε θνάζε 
«δεκ ζ‟ έπς θίιμ» πμο είπε ημ έκα απυ ηα παηδηά. Οηε γςκηά ηεξ ζοδήηεζεξ 
εηέζε ημ ζέμα ηεξ θηιίαξ θαη ζοδεηήζεθακ μη ακηηιήρεηξ ηςκ παηδηχκ. Ε 
ζοδήηεζε επηθεκηνχζεθε θάπμηα ζηηγμή ζημ πυζμ εφθμια ή δφζθμια 
δεμημονγμφκηαη θαη παιάκε μη θηιίεξ θαη γηα πμημοξ ιυγμοξ. Πμοξ 
πανμοζηάζαμε ημ παναμφζη θαη ημοξ είπαμε υηη αοηυ ημ βηβιίμ έπεη μηα ςναία 
ηζημνία γηα ηε θηιία. Ηαιέζαμε ηα παηδηά κα μακηέρμοκ ηεκ ηζημνία με αθμνμή 
ημ ελχθοιιμ(μηα ανθμφδα πμο παίδεη με μηα αιεπμοδίηζα) θη αοηά έδςζακ 
δηάθμνεξ εθδμπέξ. Ιεηά απυ δηάθμνεξ πνμζπάζεηεξ ηςκ παηδηχκ δηαβάζαμε 
ημ παναμφζη πςνίξ κα δείπκμομε ηηξ εηθυκεξ ζε μηα πνμζπάζεηα κα 
ελαζθαιίζμομε ηεκ πνμζμπή ηςκ παηδηχκ ζηεκ αθήγεζε, πςνίξ ηε δηάζπαζε 
ηεξ εηθυκαξ. Οηε ζοκέπεηα αθμιμφζεζε επίδεηλε ηςκ εηθυκςκ θαη ακαδηήγεζε 
ημο παναμοζημφ απυ ηα ίδηα ηα παηδηά. Οηε ζοδήηεζε πμο αθμιμφζεζε 
δηαπηζηχζαμε με ηα παηδηά πςξ μη εθδμπέξ ημοξ πιεζίαδακ πμιφ ζημ 
παναμφζη.  
 

ΔΡΑΣΕΡΖΟΣΕΣΓ ΓΠΓΗΣΑΕ 
 

1. ΝΘΓΓΙΑ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΑΘΘΕΘΓΝΖΔΞΑΟΕΟ: Δεηήζαμε απυ 
ηα παηδηά κα δςγναθίζμοκ ζε έκα θμμμάηη πανηί ημκ εαοηυ ημοξ. 
Οηε ζοκέπεηα θυιιεζε θάζε παηδί ηε δςγναθηά ημο ζε πανηί ημο 
μέηνμο ημ μπμίμ ημπμζεηήζεθε ζημκ πίκαθα με ηηξ ενγαζίεξ μαξ ζε 
παμειυ ζεμείμ, χζηε κα θηάκμοκ ηα παηδηά. Ηάζε παηδί ηνάβελε έκα 
κήμα απυ ημκ εαοηυ ημο ζημκ θαιφηενμ ημο θίιμ-ε. Μη κεπηαγςγμί 
με έκα βέιμξ ζεμείςζακ ηε θμνά ημο κήμαημξ. Οημ ηέιμξ είπε 
δεμημονγεζεί έκα πιέγμα κεμάηςκ πμο έδεηπκε ηηξ θμηκςκηθέξ 
πνμηημήζεηξ ηςκ παηδηχκ.  

2. ΠΜ ΘΜΡΘΜΡΔΖ ΠΕΟ ΦΖΘΖΑΟ: Οηε ζοκέπεηα ζηνέραμε ηε 
ζοδήηεζε ζημ ακ είκαη πνμηημυηενμ κα έπεη θακείξ μυκμ έκα θίιμ ή 
πενηζζυηενμοξ. Ννμηείκαμε ζηα παηδηά κα θηηάλμομε μηα 
θαηαζθεοή, γηα κα ημ δηαπηζηχζμομε. Φηηάλαμε έκα ιμοιμφδη απυ 
αθνχδεξ οιηθυ, θυθθηκμ θαη πνάζηκμ θακζυκ. Ηάζε παηδάθη έθμρε 
απυ έκα πέηαιμ θαη έγναρε ημ υκμμά ημο πάκς ζε αοηυ. 
Πμπμζεηήζαμε ημ ιμοιμφδη πςνίξ ηα πέηαιά ημο ζε θάπμημ ζεμείμ 
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ηεξ ηάλεξ θαη θάζε παηδάθη θμιιμφζε θη απυ έκα πέηαιμ. ηακ είπε 
ιίγα πέηαια ηα νςηήζαμε ακ ημοξ ανέζεη ημ ιμοιμφδη. Απάκηεζακ 
ανκεηηθά. Οηε ζοκέπεηα ημ ιμοιμφδη απέθηεζε υια ημο ηα πέηαια 
θαη ηα παηδηά ζομθχκεζακ πςξ είκαη πμιφ μμμνθυηενμ. Πμ 
ζομπέναζμα ζημ ανπηθυ ενχηεμα ηεξ δναζηενηυηεηαξ (πμιιμί- ιίγμη 
θίιμη) πνμέθορε αβίαζηα. 

3. ΑΓΗΑΘΖΑΔΩ ΠΕ ΓΕ: Γλεγμφμε ζηα παηδηά πςξ ακ είμαζηε υιμη 
αγαπεμέκμη μπμνμφμε αθυμε θαη κα αγθαιηάζμομε ηε Γε. Ηάζε παηδί 
ιμηπυκ δςγναθίδεη ημκ εαοηυ ημο, θυβεη ημ πενίγναμμα θαη ημ 
θμιιάεη γφνς απυ μηα δςγναθηά ηεξ Γεξ πμο έπμοκ θάκεη μη 
κεπηαγςγμί ζε πανηυκη θακζυκ. Μη δςγναθηέξ ηςκ παηδηχκ 
αγθαιηάδμοκ ηε Γε. 

4. Μ ΕΘΖΜΟ ΠΕΟ ΦΖΘΖΑΟ: Θέμε ζηα παηδηά πςξ είκαη ςναία ε Γε 
μαξ(πμο δεμημονγήζαμε ηεκ πνμεγμφμεκε μένα αιιά θάηη ηεξ ιείπεη 
(μ ήιημξ). Ηάπμηα ζηηγμή θαη με δηαθνηηηθή θαζμδήγεζε θάπμημ παηδί 
ιέεη ηεκ επηζομεηή απάκηεζε θη έηζη απμθαζίδμομε κα θηηάλμομε θη 
έκακ ήιημ. Οε πανηυκη θακζυκ θυβμομε έκακ ήιημ θαη μη αθηίκεξ 
έγηκακ με πενηγνάμμαηα ηςκ πενηχκ ηςκ παηδηχκ. ζμ πημ πμιιέξ 
αθηίκεξ, ηυζμ πημ θαιά δεζηαίκεηαη ε Γε μαξ. 

5. ΝΑΖΚΖΔΜΠΞΑΓΜΡΔΜ:ΑΚ ΜΘΑ ΠΑ ΝΑΖΔΖΑ ΠΕΟ ΓΕΟ: 
Σάπκμομε πηζακμφξ ηνυπμοξ πμο μπμνμφμε κα πηαζημφμε χζηε κα 
αγθαιηάζμομε ηε γε πμο θαηαζθεοάζαμε, ζε πνμεγμφμεκε 
δναζηενηυηεηα. Γφνς- γφνς θαζηζμέκμη, γφνς- γφνς 
αγθαιηαζμέκμη, θαη  πηαζμέκμη πένη-πένη ζε θφθιμ. Ιε αοηυκ ημκ 
ηειεοηαίμ ηνυπμ, μαζαίκμομε θαη πμνεφμομε ημ γκςζηυ ηναγμφδη ακ 
υια ηα παηδηά ηεξ γεξ. 

6. ΝΜΖΕΙΑ: ΜΖ 2 ΦΖΘΜΖ ΠΜΡ ΔΑΑΞΖΑ ΝΑΝΑΚΠΩΚΖΜΡ, ζέμα 
ημο μπμίμο είκαη μ θαβγάξ εκυξ ζθφιμο θαη μηαξ γάηαξ. Ε 
ζηηπμμοζία ημο μπμίμο θαηαιήγεη ζημ κα ζομθςκήζμοκ κα με 
μαιχκμοκ άιιμ πηα. Δηαβάδμομε ημ πμίεμα, ακαγκςνίδμομε υηη είκαη 
πμίεμα, ημ ελεγμφμε, ακαιφμομε ηα ζημηπεία ημο (πμημξ γνάθεη ηα 
πμηήμαηα), ημ απαγγέιμομε με δηάθμνμοξ ηνυπμοξ (παμειυθςκα, 
δοκαηά, άθςκα), βνίζθμομε ηε παμέκε ιέλε (παναιείπμκηαξ θάπμηα 
επίζεηα). Οημ ηέιμξ ημ δςγναθίδμομε. 

7. Ε ΑΘΡΟΖΔΑ ΠΕΟ ΦΖΘΖΑΟ: λεθηκχκηαξ ημ μιμήμενμ ημήμα, ζε 
ιςνίδα απυ πανηυκη, θάζε παηδί γνάθεη ημ υκμμα ημο θίιμο ημο θαη 
ηε ζημιίδεη. Έηζη, θαηαζθεοάδεη ημ δηθυ ημο θνίθμ θαη λεθηκά ε 
αιοζίδα. Πμ μιμήμενμ ημήμα ζηέικεη πνυζθιεζε ζημ θιαζζηθυ 
ημήμα, χζηε κα μεγαιχζεη ε αιοζίδα ημο θαη γίκεηαη πμιφ-πμιφ 
μεγάιε. 
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 ΒΖΒΘΖΜ:  Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally Grindley, εθδυζεηξ  

    Ναπαδυπμοιμξ 

 Οοκενγάζηεθακ μη εθπαηδεοηηθμί: Βμιμγηάκκε Αζπαζία, Νακίδμο Γιέκε,  

     Ηανεάδμο Οάννα. 

 

 Δναζηενηυηεηα 1:  
 

Ιηα πάνηηκε θμοθιίηζα, ηεκ μπμία ιέκε Φηιίηζα, μαξ επηζθέπηεηαη ζηεκ 
ηάλε ηεκ χνα ημο θφθιμο θαη μαξ παναθαιεί κα ηεξ δχζμομε μηα ιφζε ζημ 
πνυβιεμά ηεξ. Θέιεη κα ηεκ βμεζήζμομε κα θάκεη θίιμοξ θαη κα απμθηήζεη 
ηνυπμοξ θαιήξ ζομπενηθμνάξ. Πα παηδηά ζημ ζπμιείμ δεκ ηεκ παίδμοκ επεηδή 
ημοξ θαηέζηνεθε ηα παηπκίδηα θαη ημοξ μηιμφζε άζπεμα. Πη μπμνεί κα θάκεη 
ιμηπυκ, γηα κα ηεκ θάκμοκ θίιε; 
 

 Πα παηδηά πνυηεηκακ ηηξ παναθάης ιφζεηξ: 
 Ιπμνείξ κα πεηξ „ζογγκχμε γηα υια. 
 Κα ημοξ θένεηξ ιμοιμφδηα! 
 Οε παναθαιχ, ζέις κα μηιήζμομε. 
 Ιπμνμφμε κα γίκμομε θίιμη. 
 Ννέπεη κα θάκεηξ μηα θαιή πνάλε θαη κα είζαη θαιυξ θίιμξ. 
 Δε παιάμε ηα πνάγμαηα ηςκ άιιςκ. Κα ημο πεηξ ζε παναθαιχ, μπμνχ 

κα ζε βμεζήζς; 
 
Γπίζεξ, ε Φηιίηζα (ηεκ ιέκε Φηιίηζα επεηδή ηεξ ανέζεη κα θάκεη θίιμοξ) μαξ 
νχηεζε ηη μπμνεί κα θάκεη, πχξ κα μηιήζεη ζημκ αδενθυ ηεξ πμο ηεξ παίνκεη 
ηα πνάγμαηά ηεξ πςνίξ κα ηε νςηήζεη. Ε Φηιίηζα ημο μίιεζε πμιφ άζπεμα θαη 
μ αδενθυξ ηεξ ζηεκμπςνήζεθε. 
 
Πα παηδηά πνυηεηκακ: 

 „‟Κα ημο έιεγεξ „γηαηί με πεηνάδεηξ‟; 
 Ιπμνμφζεξ κα ημο πεηξ, «Οε παναθαιχ με μμο θιέβεηξ ηα παηπκίδηα». 
 Νεξ ημο ζογγκχμε, 
 Οε παναθαιχ, ζέις κα ζμο μηιήζς. 
 Ιεκ θςκάδεηξ, μίια ημο παμειά. Νεξ ημο ζε παναθαιχ κα ζμο δεηήζς 

ζογγκχμε.‟‟ 
 

 Δναζηενηυηεηα 2: 
 
Σμ θμοηί ηεξ θηιίαξ 
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Έκα πμιφπνςμμ θμοηί έπεη μέζα θανηειάθηα με ηα μκυμαηα ηςκ παηδηχκ. 
θάζε παηδί με θιεηζηά μάηηα δηαιέγεη έκα υκμμα θαη με αοηυ ημ παηδί ζα είκαη 
θίιμξ υιε ηεκ εμένα. Οημ θαγεηυ ζα θάζμκηαη μαδί, ζημ δηάιεημμα ζα παίδμοκ 
μαδί (μπμνμφκ κα παίλμοκ θαη πμιιά δεογάνηα θίιςκ μαδί), ζημ ηνεκάθη είκαη 
μαδί πένη – πένη, υπςξ επίζεξ θαη ζημ πιφζημμ ηςκ πενηχκ. Μ έκαξ θίιμξ 
πενημέκεη ημκ άιιμκ κα πιοζεί, κα θάεη θ.η.ι. 
Οημ ηέιμξ ηεξ εμέναξ θάζε δεογάνη „επηβναβεφεηαη‟ με μηα θανδμφια δίπια 
απυ ημ υκμμά ημοξ ακάιμγα με ημ πυζμ δοκαηή ήηακ ε θηιία ημοξ θαη ακ 
πνμζπάζεζακ θαη μη δομ πναγμαηηθά κα γίκμοκ θαιμί θίιμη. Ιηα θανδμφια 
ζεμαίκεη υηη πνμζπάζεζακ ιίγμ, δφμ θανδμφιεξ υηη πνμζπάζεζακ πμιφ, θαη 
θαμηά θανδμφια υηη δεκ πνμζπάζεζακ θαζυιμο. Ηάζε δεογάνη αλημιμγεί μυκμ 
ημο ηεκ πνμζπάζεηά ημο ζηε θηιία θαη ακ δηθαημφηαη κα πάνεη θανδμφια. 
 

 Δναζηενηυηεηα 3: 
Ηηκεηηθό παηπκίδη (μεηά ημ Ημοηί ηεξ θηιίαξ) 
 
Πα παηδηά ζθμνπίδμκηαη ζημ πχνμ. Βάδμομε μμοζηθή θαη ηα παηδηά πμνεφμοκ 
ειεφζενα. Οηεκ παφζε ηεξ μμοζηθήξ ημ θάζε παηδί πνέπεη κα ακαδεηήζεη ημ 
θίιμ ημο (Φίιμξ ηεξ εμέναξ) θαη κα αγθαιηαζημφκ ζθηπηά. Ε κεπηαγςγυξ 
παίδεη ημκ νυιμ ημο „δαβμιηάνε‟ πνμζπαζεί κα ημοξ δηαιφζεη ηε θηιία. ζμ πημ 
ζθηπηή είκαη ε αγθαιηά ηςκ δεογανηχκ ηυζμ πημ δφζθμια δηαιφεηαη, ηυζμ πημ 
δοκαηή είκαη ε θηιία ημοξ! 
 

 Δναζηενηυηεηα 4: 
Ηηκεηηθό παηπκίδη: οκενγαηηθέξ μμοζηθέξ θανέθιεξ 
 
Γίκαη μη γκςζηέξ μμοζηθέξ θανέθιεξ με ηε δηαθμνά υηη υπμημξ μέκεη υνζημξ 
δεκ βγαίκεη έλς απυ ημ παηπκίδη αιιά πνέπεη κα θαζίζεη ζε μηα αγθαιηά. Οημ 
ηέιμξ ιμηπυκ, μέκεη μυκμ μηα θανέθια θαη ηα παηδηά είκαη θαζηζμέκα ημ έκα 
πάκς ζημ άιιμ. Έηζη θενδίδεη υιε ε μμάδα. 
 

 Δναζηενηυηεηα 5: 
 
Βιέπμομε μηα πανμοζίαζε ζε Power Point με ηίηιμ: «Γίμαζηε θίιμη», 
ζπμιηάδμομε ηηξ εηθυκεξ πμο βιέπμομε θάκμομε οπμζέζεηξ θαη ζοδεηάμε. 
 

 Δναζηενηυηεηα 6: 
Ηηκεηηθό παηπκίδη: „Ο θοκεγόξ θαη ηα πμοιηά‟ 
 
Οθμνπίδμομε ζηεθάκηα ζημκ πχνμ. Πα παηδηά είκαη πμοιάθηα θαη ε 
κεπηαγςγυξ ε θοκεγυξ. ζμ μ θοκεγυξ πηοπάεη ημ κηέθη ηα πμοιάθηα πεηάκε 
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έλς απυ ηηξ θςιηέξ. Οε θάζε γφνμ αθαηνμφμε θη απυ έκα ζηεθάκη. Οηυπμξ 
είκαη θάζε πμοιάθη κα βμεζήζεη αοηά πμο δεκ έπμοκ θςιηά. Οημ ηέιμξ μέκμοκ 
δφμ θςιηέξ με υζα παηδηά μπμνμφκ κα ζηνημςπημφκ μέζα θναηεμέκα ζε μηα 
αγθαιηά. 
 

 Δναζηενηυηεηα 7: 
 
Οοδεηάμε γηα ημ πχξ είκαη έκαξ θαιυξ θαη έκαξ  θαθυξ θίιμξ θαη θηηάπκμομε 
δομ ιίζηεξ. Οηε ιίζηα με ημκ „θαιυ θίιμ‟ ηα παηδηά είπακ: 

- Θέεη εοπανηζηχ. 
- Δεκ πηοπάεη. 
- Θέεη, ζε παναθαιχ κα πάνς ημ παηπκίδη; 
- Ιμηνάδεηαη ηα παηπκίδηα ημο. 
- Αγαπάεη ημ θίιμ ημο. 
- Ναίδεη με ημ θίιμ ημο. 
- Βμεζάεη ημ θίιμ ημο.  
- Νηάκεη απυ ημ πένη ημκ θίιμ ημο γηα κα πενάζμοκ ημ δνυμμ. 
- Ηάκεη θαιέξ πνάλεηξ. 

 
Οηε ιίζηα με ημκ „θαθυ θίιμ‟ ηα παηδηά μαξ είπακ: 

- ηοπάεη θαη θιςηζάεη. 
- Δεκ μμηνάδεηαη ηα παηπκίδηα ημο. 
- Δεκ είκαη εογεκηθυξ. 
- Ανπάδεη ηα παηπκίδηα. 

 

 Δναζηενηυηεηα 8: 
„Ηανδμύιεξ Φηιίαξ‟ 
 
Έπμομε ζπεδηάζεη θανδμφιεξ ζε θάκζμκ πανηυκη. Πηξ δίκμομε ζηα παηδηά γηα 
κα ηηξ θυρμοκ θαη κα δςγναθίζμοκ ηε μηα πιεονά ημοξ. Οηεκ άιιε πιεονά μμο 
οπαγμνεφμοκ μηα εοπή ή θάηη πμο ζα ήζειακ κα πμοκ ζημ θίιμ ημοξ εθείκεξ 
ηεξ εμέναξ. Ιεηά πενκάμε ζηηξ θανδηέξ έκα ζπμηκάθη θαη μ θαζέκαξ θμνάεη 
ηεκ θανδηά πμο ημο έθηηαλε μ θίιμξ ημο. 
 

 Δναζηενηυηεηα 9: 
Ηηκεηηθό παηπκίδη: „Σμ ζεκηόκη ηεξ θηιίαξ - εμπηζημζύκεξ‟ 
 
Ηαζυμαζηε υιμη μαδί ζε έκακ θφθιμ. Έπμομε ημπμζεηήζεη ζηε μέζε ημο 
θφθιμο έκα απιςμέκμ ζεκηυκη. Έκα – έκα ηα παηδηά δηαδμπηθά λαπιχκμοκ ζημ 
ζεκηυκη θαη ε οπυιμηπε μμάδα πνμζπαζεί κα ημοξ ζεθχζεη θαη κα ημοξ πάεη 
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μηα βυιηα. Αθμφ ηειεηχζεη ε βυιηα αθήκμομε πάιη θάης, πνμζεθηηθά, ημ παηδί 
με ημ ζεκηυκη. 
 

 Δναζηενηυηεηα 10:  
 
Ναναηενμφμε ζε PowerPoint „Μ θαηαπιεθηηθυξ θίιμξ‟. Πα παηδηά πενηγνάθμοκ 
ηηξ εηθυκεξ θαη ζοδεηάμε γηα ημ ακ ηα παηδηά ζηηξ εηθυκεξ ζομπενηθένμκηαη 
ζςζηά ή υπη θαζχξ θαη γηα ημ πχξ ζομπενηθένεηαη μ ΄θαηαπιεθηηθυξ θίιμξ΄. 
 

 Δναζηενηυηεηα 11: 
 
Πα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δεογάνηα (θμοηί ηεξ θηιίαξ). Έκα – έκα ηα δεογάνηα 
ζεθχκμκηαη υνζηα θαη αθμφ παναηενήζμοκ ημ έκα παηδί ημ άιιμ γονίδμοκ 
πιάηε με πιάηε. Έπεηηα πςνίξ κα βιέπμοκ ημ έκα ημ άιιμ απακημφκ ζε 
ενςηήζεηξ υπςξ: „‟Πη πνχμα μάηηα έπεη μ θίιμξ ζμο; Πη πνχμα μαιιηά; Πη 
πνχμα είκαη ε μπιμφδα ημο;‟‟ θ.ά. 
 

 Δναζηενηυηεηα 12: 
 
Πα παηδηά πςνίδμκηαη ζε δεογάνηα (θμοηί ηεξ θηιίαξ). αθμφγεηαη μμοζηθή θαη 
ηα παηδηά θηκμφκηαη ειεφζενα ζημ πχνμ. Ιυιηξ ζηαμαηήζεη ε μμοζηθή ηα 
παηδηά βνίζθμοκ ημ δεογάνη ημοξ θαη ακάιμγα με ημ Γζθημχμη, Άναβεξ, 
ζηναηηςηηθμί, θμοκμφκ ημ πένη ημοξ, δίκμοκ ηα πένηα (πεηναρία), οπμθιίκμκηαη, 
βγάδμοκ ημ θαπέιμ, αγθαιηάδμκηαη θαη δίκμοκ ειαθνφ πηφπεμα ζηεκ πιάηε. 
 

 Δναζηενηυηεηα 13: 
 
Οημ ηέιμξ ηςκ δναζηενημηήηςκ θηιίαξ απμκέμεηαη ζε θάζε παηδί «δίπιςμα 
θηιίαξ». 
 

 Δναζηενηυηεηα 14: 
Ιμοζηθμθηκεηηθό παηπκίδη 
 

 Νενπαηάμε με ηε μμοζηθή ειεφζενα. Ηάζε θμνά πμο ε μμοζηθή 
ζηαμαηά: 

 Σάπκμομε ημκ θίιμ μαξ. 
 Ηάκμομε μηα αγθαιηά. 
 ασδεφμομε ημ μάγμοιυ ημο. 
 Πμ „θμιιάμε!‟ 
 Ηάκμομε ηηξ βάνθεξ ζε δοάδεξ. 
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 αηνεηάμε με ηηξ μοημφιεξ μαξ. 
 
 

 Δναζηενηυηεηα 15: 
οζηήκω ημκ θίιμ μμο 
 
Οηεκ πανεμφια θάζε παηδί μαξ ζοζηήκεη ημκ θίιμ ημο (πμο ημκ έπεη επηιέλεη 
απυ ημ θμοηί ηεξ θηιίαξ) θαη μαξ  ιέεη πμημ είκαη ημ αγαπεμέκμ ημο θαγεηυ, ημ 
αγαπεμέκμ ημο παηπκίδη… 
 
 

 Δναζηενηυηεηα 16: 
 
Έκα γνάμμα θηάκεη ζημ ζπμιείμ μαξ. Ιαξ ημ ζηέικεη μ Φχηεξ, μ αδενθυξ ηεξ 
Φηιίηζαξ θαη δεηάεη ηε βμήζεηα μαξ ζε έκα πνυβιεμα. Πμ δηαβάδμομε θαη ημο 
δίκμομε ιφζεηξ. Ιαδί με ημ γνάμμα μαξ έπεη ζηείιεη θαη έκα βηβιίμ γηα κα ημ 
δηαβάζμομε. Μ ηίηιμξ ημο βηβιίμο είκαη „Μη ιέλεηξ δεκ είκαη γηα κα 
πιεγχκμομε‟. Αθμφ ημ δηαβάζμομε ζοδεηάμε θαη ζημ ηέιμξ γνάθμομε μηα ιίζηα 
με ιέλεηξ πμο πιεγχκμοκ θαη ιέλεηξ πμο μαξ δίκμοκ πανά. Πμπμζεημφμε ηεκ 
ιίζηα ζε εμθακέξ ζεμείμ ηεξ πανεμφιαξ γηα κα μαξ οπεκζομίδεη ηηξ ιέλεηξ. 
Οημ ηέιμξ αοηήξ ηεξ δναζηενηυηεηαξ ηα δεογάνηα θίιςκ θάζμκηαη ζηα 
ηναπεδάθηα θαη αθμφ εκχζμομε (δέζμομε) με θμνδέια ηα πενάθηα ημοξ, ημοξ 
μμηνάδμομε απυ έκα πανηί θαη έκα μανθαδυνμ θαη πνμζπαζμφκ κα θάκμοκ μηα 
δςγναθηά μαδί ζε ζοκενγαζία… 
 
Πμ γνάμμα ήηακ ημ ελήξ: 
 
Ναηδηά βμήζεηα!!! 
 
Γίμαη μ Φχηεξ, μ αδενθυξ ηεξ Φηιίηζαξ θαη πεγαίκς ζπμιείμ ζημ κεπηαγςγείμ ημο 
Βνμκηάδμο, ηεκ πνμεγμφμεκε εβδμμάδα ζοκέβε θάηη ζογθιμκηζηηθυ ζημ ζπμιείμ! 
Νήγα κα παίλς με ηεκ θίιε μμο Ben 10 , εθείκε υμςξ ήζειε κα παίλμομε ηεκ Patty. 
Δεκ θαηαιάβαηκε πυζμ ειίζηα ήηακ ε ηδέα ηεξ! Οημ ηέιμξ εθκεονίζηεθα θαη ηεξ είπα 
υηη έπεη ηηξ πημ ακυεηεξ ηδέεξ ημο θυζμμο θαη ηεξ πήνα ηεκ θμφθια. Αοηή άνπηζε κα 
θιαίεη θαη ηυηε κεονίαζα πημ πμιφ. Πεξ είπα κα πάεη κα παζεί θαη υηη ήηακ μοληάνηθμ. 
Οημ ηέιμξ έθογε ζομςμέκε θαη έπεη κα μμο μηιήζεη μηα εβδμμάδα. Δεκ έπς κα παίλς 
με θακέκακ πηα θαη ημ θμοθιμζέαηνμ δεκ έπεη πιάθα υηακ παίδς μυκμξ μμο. Νείηε 
μμο ηη κα θάκς, ζαξ παναθαιχ, γηα κα θενδίζς ηεκ θίιε μμο λακά. 
 
Γοπανηζηχ πμιφ 
Φχηεξ 
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Ρ. Γ. Οαξ έπς ζηείιεη θαη έκα βηβιίμ γηα κα δηαβάζεηε με ηεκ δαζθάια ζαξ. 

 
Μη πνμηάζεηξ ηςκ παηδηχκ ήηακ: 
 

- Κα ηεξ πεηξ ζε παναθαιχ κα λακαγίκμομε θίιμη θαη ζογγκχμε πμο ζμο 
είπα αοηή ηεκ θαθηά ιέλε. 

- Οογγκχμε, κα παίλμομε πάιη μαδί, κα είμαζηε πάκηα θίιμη. 
- Κα παίλμομε πνχηα Patty θαη μεηά  Ben 10. 
- Κα είμαζηε αγαπεμέκμη θίιμη θαη κα μεκ μαιχκμομε. 
- Οογγκχμε δεκ ζα ημ λακαθάκς θαη ζα ζμο δχζς πίζς ηεκ θμφθια. 
- Κα ηεξ πεη ζογγκχμε θαη κα ηεξ πάεη έκα ιμοιμφδη. 

 

 Δναζηενηυηεηα 17: 
 
Δηαζεμαηηθή πνμζέγγηζε εκυξ παναμοζημφ (Μη θίιμη είκαη γηα πάκηα, Sally 

Grindley, εθδυζεηξ Ναπαδυπμοιμξ) με ζέμα ηε θηιία. 
 
Θίγα ιυγηα γηα ηεκ ηζημνία 
Ε αιεπμοδίηζα Καηαιία θαη μ ανθμφδμξ Δαπανίαξ είκαη δφμ πμιφ θαιμί θίιμη 
πμο δμοκ ζημ δάζμξ. Ιμηνάδμκηαη ηα πνάγμαηά ημοξ θαη παίδμοκ αγαπεμέκα. 
μςξ μηα μένα, μηα πανελήγεζε επηθοιάζζεη ημοξ δφμ θίιμοξ.. ζα μμκηάζμοκ 
άναγε;;; 
 
Φάζε 1ε 

 

Δηαβάδμομε ημ παναμφζη ζημ πχνμ ηεξ πανεμφιαξ θαη πνμςζμφμε μηα 
ζοδήηεζε με ηηξ ελήξ ενςηήζεηξ: 
Νμημη είκαη μη θίιμη ηεξ ηζημνίαξ πμο δηαβάζαμε; 
Νμηα ήηακ ε ενχηεζε πμο έθακε ε Καηαιία ζημκ Δαπανία γηα ηεκ θηιία; 
Νμημ παηπκίδη έπαηλακ μη δφμ θίιμη; 
Πη είπε ε Καηαιία ζημκ Δαπανία υηακ εθείκμξ δεκ ηα θαηάθενε ζημ θνοθηυ; 
 
Φάζε 2ε 

 
Πεκ επυμεκε εμένα πνμθεημέκμο κα ζομεζμφμε ηεκ ηζημνία πμο δηαβάζαμε, 
δεηήζαμε απυ έκα κήπημ κα μαξ ηεκ ακαδηεγεζεί θναηχκηαξ ημ βηβιίμ. 
 
Φάζε 3ε 
 
Δναμαημπμημφμε ημ παναμφζη. Έπς εκεμενχζεη ηα παηδηά δφμ εμένεξ πνηκ 
υηη πνυθεηηαη κα παίλμομε ηεκ ηζημνία θαη είκαη θαηεκζμοζηαζμέκα ημ 
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πενημέκμοκ πςξ θαη πςξ. Ιμηνάζαμε ημοξ νυιμοξ: ε αιεπμοδίηζα Καηαιία, μ 
ανθμφδμξ Δαπανίαξ, ημ δέκηνμ – θνορχκα, δεκηνάθηα ημο δάζμοξ. 
 
Φάζε 4ε 
 
Ναίδμομε θμοθιμζέαηνμ ηεκ ηζημνία. Πα παηδηά έπαηλακ ηεκ ηζημνία με ηηξ 
πάνηηκεξ θμοθιίηζεξ με μεγάιμ εκζμοζηαζμυ. Πμ θμηκυ ημ βνήθε 
δηαζθεδαζηηθυ. Πα παηδηά γειμφζακ θαζχξ άθμογακ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ θαη 
λεθανδίδμκηακ. Πμ παίλαμε δφμ θμνέξ γηα κα ηθακμπμηεζμφκ μη επηζομίεξ 
πενηζζυηενςκ παηδηχκ θαη οπμζπεζήθαμε κα ημ λακαπαίλμομε. 
 
Φάζε 5ε 
 
Γηθαζηηθά: ζε έκα μεγάιμ πανηί ημο μέηνμο πνςμαηίδμομε ημοξ ήνςεξ ημο 
παναμοζημφ. 
 
Φάζε 6ε 
 
Ηαηαζθεοάδμομε έκα βηβιίμ με ηίηιμ „Έκαξ θαιυξ θίιμξ..‟ ημ βηβιηανάθη έπεη 
ημ ζπήμα ηεξ αιεπμοδίηζαξ Καηαιίαξ. Ε κεπηαγςγυξ ιέεη ηε θνάζε „έκαξ 
θαιυξ θίιμξ..‟ θαη ηα παηδηά ηεκ ζομπιενχκμοκ θαη ηε δςγναθίδμοκ. 
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„Δηάκα‟ δομ βνάδηα. Μη γμκείξ ηα αθήκμοκ θαη ηα παίνκμοκ με ημ πέναξ 

ηεξ ηαηκίαξ. Θέμα ηαηκηχκ ε πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ε δφκαμε 

ηεξ αγάπεξ: Μη πενηπέηεηεξ ημο Οαμ, Ιαιιηά θμοβάνηα. 

- «Ε μμαδηθή δςή ηςκ ειεθάκηςκ» 

 

 


