
Ένας πολύχρωμος πίνακας 
συναισθημάτων 

Τσιρίκας Κωνσταντίνος 

Τσιούτσιου Μαριάνα 



• Δημιουργία Λεξιλογίου Συναισθημάτων 

 Έκφραση συναισθημάτων λεκτικά και 

μη λεκτικά  



Τμήμα ένταξης 12ου Δ.Σ.Κατερίνης 

• Τέσσερα (4) κορίτσια 

• Πέντε (5) αγόρια 

 Από αυτά: 

 Ένα με νοητική καθυστέρηση. 

 Ένα στο φάσμα του αυτισμού. 

 Τα υπόλοιπα μαθησιακές Δυσκολίες. 







• Κατασκευή – Δημιουργία καρτών –

Απεικόνιση συναισθημάτων 

• ΄Ασκηση αισθητικής 



 

 















• Κατασκευή σε φυσικό μέγεθος δυο 

ανθρώπινων ομοιωμάτων. Ένα με 

αρνητικά συναισθήματα και ένα με Θετικά 

συναισθήματα. 

















• Παιχνίδι αυτοέκφρασης με ανάλογες 

κάρτες και μάσκες συναισθημάτων. 

Ενσυναίσθηση- Μπαίνω στη θέση του 

άλλου 









• ΄Εκφραση συναισθημάτων με εκφράσεις 

του προσώπου, κινήσεις του σώματος, 

άσκηση αυτοέκφρασης και ελέγχου 

συναισθημάτων 









• Διαβάζουμε μια ιστορία και αποφασίζουμε 

πώς αισθάνεται ο ήρωας της ιστορίας. 

Διαλέγουμε την κατάλληλη μάσκα και 

μπαίνουμε στη θέση του ήρωα. 







• Μαγειρεύουμε τα συναισθήματα με αυγά, 

σάλτσα, μαύρα μακαρόνια, πιπεριά, ελιές 

και γιαούρτι 













































• Παρουσίαση- έκθεση του προγράμματος 

στους μαθητές του σχολείου 







• Δημιουργία κοινωνικών ιστοριών από τα ίδια 
τα παιδιά 



Ο φόβος και η αγωνία 



 Μια κρύα μέρα του χειμώνα , δυο φίλοι, η Αγωνία και ο Φόβος, 
σκέφτηκαν να πάνε στο ήρεμο και δροσερό δάσος να βρούνε ένα 
καινούριο σπίτι για να μετακομίσουν. Ήθελαν να το ονομάσουν σπίτι 
του φόβου και της αγωνίας. 

 Περπάτησαν και έψαξαν πολλές μέρες μέσα στο ήρεμο δάσος. 
Συνάντησαν  πολλά  μικρά και μεγάλα ζώα, δέντρα, θάμνους και 
μελωδικά  πουλιά. Τους ζήτησαν βοήθεια  

 Κανένας δεν ήταν πρόθυμος να τους βοηθήσει. Κουρασμένοι, 
πεινασμένοι και κρυωμένοι όπως ήταν, συνάντησαν σε κάποια γωνιά 
του δάσους την Κυρία Λύπη. Η Κυρά Λύπη τους βοήθησε να βρούνε το 
σπίτι που έψαχναν εδώ και αρκετές μέρες. Έτσι όλοι μαζί έμειναν σε 
ένα μικρό , ψυχρό και σκοτεινό σπίτι, μακριά από το ήρεμο και 
χαρούμενο δάσος.  

 Το δάσος έμεινε χωρίς φόβο, αγωνία και λύπη. Ήταν μόνο χαρούμενο, 
ήρεμο και ευτυχισμένο… 



Ο Κύριος Θυμός 



 Κάποτε μια κρύα και συννεφιασμένη μέρα ο Κύριος Θυμός , 
θύμωσε πάρα πολύ κι έφυγε από το σπίτι του. 

 Πήγε σ’ ένα όμορφο χωριό. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους. 
Μόλις γνώρισαν τον Κύριο Θυμό οι άνθρωποι, θύμωσαν. Το 
όμορφο χωριό , έγινε ένα θυμωμένο χωριό. Όλοι μιλούσαν 
θυμωμένα. 

 Άρχισαν να σκέφτονται, ότι κάτι έπαθαν. Ότι κάτι πρέπει να 
κάνουμε για να διώξουμε τον Κύριο  Θυμό. Μ’ ένα σχέδιο 
φοβερό, έδιωξαν τον Κύριο  Θυμό. Έμεινε μόνος του στο 
δρόμο, κρύωσε κι έφυγε μακριά από το χωριό. 

 Από τότε οι χωριανοί ήταν ξανά  χαρούμενοι και 
ευτυχισμένοι. 



• Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος έδειξε 
ότι οι μαθητές απόλαυσαν το πρόγραμμα, 
κατέκτησαν ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο 
συναισθημάτων, κατανόησαν τις λεπτές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων 
συναισθημάτων, ενεργοποίησαν το δυναμικό 
τους, εκφράστηκαν καλλιτεχνικά, 
προβληματίστηκαν τόσο για τα συναισθήματα τα 
δικά τους όσο και για τα συναισθήματα των 
άλλων και σκέφτηκαν διάφορες κοινωνικές 
ιστορίες. 




