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Αρχικός στόχος 

 Αρχικός στόχος ήταν ο μαθητής που 
δέχεται παράλληλη στήριξη να 
αλληλεπιδρά με όσα περισσότερα 
παιδιά είναι δυνατόν, μέσα από τη 
διαδικασία συνεργατικών παιχνιδιών 
(παιχνίδια ενσυναίσθησης, 
εμπιστοσύνης, αυτογνωσίας, 
συνεργατικά παιχνίδια κ.λ.π.) 



Παράλληλος στόχος 

 Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με 
τη σύμφωνη γνώμη της διευθύντριας 
σε όλες τις τάξεις και σε συνεργασία 
με τους εκπαιδευτικούς.  

 Οι τάξεις εργάστηκαν ανά δυο. 

 Παράλληλα, λοιπόν, με τον μαθητή 
μου δραστηριοποιήθηκαν όλα τα 
παιδιά του σχολείου.  



 Προσπάθεια μας ήταν : 

• να μπορούν τα παιδιά να 
αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα 
συναισθήματά τους,  

• να αναπτύξουν εμπειρικά τις έννοιες 
της συνεργασίας, της ομαδικότητας, 
της εμπιστοσύνης στον άλλον και  

• της ικανότητας να μπαίνουν στη θέση 
του άλλου (ενσυναίσθηση). 



Μέθοδος – δομή 

 Ασκήσεις για δέσιμο ομάδας 

 Αναγνώριση συναισθημάτων / 
αυτογνωσία 

 Ασκήσεις σε ζευγάρια 

 Ασκήσεις σε ομάδες  



 Οι ώρες του προγράμματος ορίστηκε να 
γίνουν στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. 
Έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα όπου 
χρειάστηκε (κενά μου και πέραν του 
διδακτικού μου ωραρίου). 

 Τα παιχνίδια του προγράμματος, ανάλογα με 
τις ανάγκες που κρίνονται από τους 
δασκάλους, ανάλογα με τη διάθεση που 
δείχνουν τα παιδιά και τον αριθμό των 
παιδιών πραγματοποιούνται είτε στο 
γυμναστήριο, είτε στον προαύλιο χώρο, είτε 
χωρισμένα σε 2 τάξεις. 



Α) Ασκήσεις για δέσιμο ομάδας  
 

 

 

• Το όνομά μου 

• Τα ονόματα 

• Η μπάλα 



Β) Αναγνώριση συναισθημάτων / 
αυτογνωσία 

 

• Καθοδηγούμενη φαντασία 

• Τα κρυμμένα συναισθήματα ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 

• Τα κρυμμένα συναισθήματα με κρυπτόλεξο 

• Το τείχος 

• Ο κύκλος του μέλλοντος 

• Πάση θυσία 

• Αναγνώριση συναισθημάτων (για μικρές τάξεις)  

• Νιώθω αυτό που αισθάνομαι 

• Ο υπερήρωας 

 



Γ) Ασκήσεις σε ζευγάρια 

• Ο τυφλός και ο μουγκός 

• Μαριονέτες με σερπαντίνες 

• Ομόκεντρος κύκλος 

• Σκυταλοδρομίες με μπάλα 

• Εκκρεμές 

• Σκυταλοδρομίες με δεμένα πόδια 



Δ) Ασκήσεις σε ομάδες 

• Το γρανάζι 

• Οι ζωγραφιές αλλάζουν 

• Ο καλπασμός των αλόγων 

• Η σαρανταποδαρούσα 

• Επίλυση ενός καυγά 

• Επίλυση μυστικού κώδικα 

• Λύσε το μυστήριο 

• Έλα στη θέση μου 



Καθοδηγούμενη φαντασία  
• Μέσα από μια ιστορία που διάβασε η συντονίστρια με τίτλο ‘ο 

θησαυρός’, τα παιδιά έπρεπε να χαλαρώσουν, να κλείσουν τα μάτια 
και να “ταξιδέψουν” νοητά σ’ ένα εξωσχολικό περιβάλλον, να 
περπατήσουν σε μια παραλία, να νιώσουν τον άνεμο, την αμμουδιά 
στα πόδια τους, τον ήχο των κυμάτων και να επιλέξουν 3 
αντικείμενα που έχουν αξία γι’ αυτούς μέσα από ένα σεντούκι που 
βρήκαν ξαφνικά μπροστά τους. Έπειτα τους ζητήθηκε να 
ζωγραφίσουν τα αντικείμενα και, τέλος, να κοινοποιήσουν στην 
υπόλοιπη ομάδα τους λόγους που επέλεξαν τα αντικείμενα αυτά.  

• Όλα τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη δραστηριότητα με μεγάλη χαρά, 
είπαν ότι πράγματι ταξίδεψαν με τη φαντασία τους. Τα περισσότερα 
παιδιά ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ένιωθαν 
ηρεμία και κάποια δήλωσαν ότι ένιωσαν φόβο επειδή δεν γνώριζαν 
τι θα συναντήσουν στη συνέχεια του νοητού τους περίπατου.  

• Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η επαφή με τον 
εαυτό μας, η ανάδυση των επιθυμιών μας και η ανάπτυξη της 
φαντασίας. 

• Επειδή η συγκεκριμένη δραστηριότητα αγαπήθηκε πολύ από τα 
παιδιά επέλεξα να πραγματοποιηθεί ξανά με άλλες δυο ιστορίες. Τον 
σοφό και τις αποσκευές.  



Καθοδηγούμενη φαντασία 



Τα κρυμμένα συναισθήματα - 
ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ  

• Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα παραμύθι που μικρά και μεγάλα παιδιά 
το αγαπούν ιδιαίτερα, για τους συμβολισμούς και την τρυφερότητα 
με την οποία παρουσιάζει τη ζωή. Τα παιδιά της Α΄ τάξης παρέα με 
τον μικρό πρίγκιπα έμαθαν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα 
συναισθήματα της λύπης, του θυμού και του φόβου. 

• Από φωτοτυπίες με εικόνες του μικρού πρίγκιπα τα παιδιά έπρεπε 
να ζωγραφίσουν το συναίσθημα που τυπώνεται και στο πίσω μέρος 
της φωτοτυπίας να ζωγραφίσουν την εικόνα που εκείνα 
φαντάζονται πως έχει αυτό το συναίσθημα.  

• Έπειτα συζητώντας για το συγκεκριμένο συναίσθημα τα παιδιά 
ρωτήθηκαν τι θα έλεγαν στο συναίσθημα αν το έβλεπαν μπροστά 
τους φωνάζοντας το με το όνομα του (στην ουσία 
προσωποποιώντας το), όπως : ‘ κυρία Λύπη μην στεναχωριέσαι, ότι 
έχεις θα περάσει…..΄ ή ‘’κύριε Θυμέ σταμάτα να θυμώνεις και 
χαμογέλα.. ΄ ή κύριε Φόβε μη φοβάσαι….΄. 

• Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μας έφερε λίγο πιο κοντά στα 
αρνητικά συναισθήματα που μας πιέζουν ή που μας κάνουν να 
αισθανόμαστε άσχημα, όμως μας βοήθησε να τα αναγνωρίζουμε και 
να ξέρουμε πως αν τα αντιμετωπίσουμε με θετική σκέψη και 
όμορφα λόγια μπορούν να μας ηρεμήσουν και να μας κάνουν 
καλύτερους ανθρώπους. 



Τα κρυμμένα συναισθήματα 

 



Αναγνώριση συναισθημάτων (για 
μικρές τάξεις)  

• Μέσα από καθοδηγητικές φωτοτυπίες 
τα παιδιά έπρεπε να ζωγραφίσουν το 
συναίσθημα σ’ ένα πρόσωπο που 
υπάρχει σε κάθε φωτοτυπία. Έπειτα 
έπρεπε να ζωγραφίσουν πώς 
φαντάζονται το κάθε συναίσθημα. Στη 
συζήτηση που ακολουθεί λέει το κάθε 
παιδί τι θα έλεγε αν συναντούσε 
μπροστά του ένα συναίσθημα π.χ. την 
κυρία Λύπη, τον κ. Θυμό κ.λ.π. 



Ο υπερήρωας 

• Δόθηκε στα παιδιά μια δομημένη 
φωτοτυπία και τους ζητήθηκε να 
φανταστούν ότι κατέχουν μια 
υπερδύναμη. Έπρεπε στη φωτοτυπία 
να γράψουν μια ιστορία για τη δύναμη 
που κατέχουν και τι μπορεί να κάνει 
αυτή η δύναμη για το καλό του 
κοινωνικού συνόλου. 



Ο υπερήρωας 



Τα κρυμμένα συναισθήματα με 
κρυπτόλεξο  

• Τα παιδιά μέσα από μια καθοδηγητική 
φωτοτυπία σημειώνουν πότε νιώθουν 
χαρά, στεναχώρια, θυμό και φόβο. 
Έπειτα λύνουν ένα κρυπτόλεξο  στο 
οποίο πρέπει να βρουν συναισθήματα.  



Τα κρυμμένα συναισθήματα 

 



Νιώθω αυτό που αισθάνομαι 

• Τα παιδιά συζητούν για τα βασικά 
συναισθήματα, τα χρωματίζουν στον τροχό 
των συναισθημάτων και έπειτα καλούνται 
να κάνουν τις γκριμάτσες που παίρνουν 
κάθε φορά που νιώθουν και ένα συναίσθημα 
από τα: λύπη, θυμό, χαρά, έκπληξη, φόβος, 
ηρεμία, ενοχή, υπερηφάνεια, ευτυχία.  

• Γνωρίζουμε μ’ αυτό τον τρόπο τι συμβαίνει 
στο σώμα μας κάθε φορά που νιώθουμε και 
κάποιο συναίσθημα. 



Νιώθω αυτό που αισθάνομαι 



Το τείχος  

• Τα παιδιά σχηματίζουν έναν τοίχο 
ενώνοντας τα χέρια τους σφιχτά 
(αγκαζέ). Τρία- τρία παιδιά στέκονται 
απέναντι από το τείχος και ένα – ένα 
ξεκινάει να τρέχει προς το τείχος με 
τα μάτια κλειστά. Σκοπός της άσκησης 
είναι τα παιδιά να σταματήσουν επάνω 
στο τείχος που τα προστατεύει. Μέσα 
από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά 
μαθαίνουν να έχουν εμπιστοσύνη.  



Το τείχος 



Ο κύκλος του μέλλοντος  

• Βρισκόμαστε όλοι σε κύκλο. Ένα παιδί κρατάει ένα 
αντικείμενο που είναι διαφορετικό και στις τέσσερις 
πλευρές. Λέει πώς φαντάζεται τον εαυτό του μετά από 
15 χρόνια και δίνει το αντικείμενο σε ένα άλλο παιδί, 
όχι απαραίτητα δίπλα του. Συνεχίζει η μεταφορά μέχρι 
να πουν όλα τα παιδιά τις σκέψεις τους. Τέλος, 
βρισκόμαστε ξανά όλοι σε κύκλο και ο συντονιστής 
τοποθετεί το αντικείμενο στη μέση. Εντοπίζει τους 
μαθητές που βρίσκονται στις γωνίες του αντικειμένου 
και τους ζητάει να πουν τι ακριβώς βλέπουν. Εφόσον 
το αντικείμενο είναι διαφορετικό απ’ όλες τις πλευρές 
τα παιδιά περιγράφουν διαφορετικά το αντικείμενο. Μ’ 
αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν να 
αντιλαμβάνονται πως μπορεί μια ίδια κατάσταση κατά 
τα φαινόμενα, να γίνεται διαφορετικά αντιληπτή όταν 
την προσεγγίζουμε πολύπλευρα. 



Ο κύκλος του μέλλοντος 



Πάση θυσία  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. 
Σχημάτισαν ένα κύκλο όπου ήταν σφιχτά 
δεμένα μεταξύ τους. Δυο παιδιά από κάθε 
ομάδα βρίσκονταν έξω από τον κύκλο και 
προσπαθούσαν με όποιον τρόπο μπορούσαν 
χωρίς να ασκήσουν βία ή να χτυπήσουν τα 
παιδιά του κύκλου να περάσουν στο 
εσωτερικό. Η άσκηση αυτή αφορά στην 
ικανότητα των παιδιών να διεκδικούν στους 
στόχους και τα θέλω τους με τις δικές τους 
δυνάμεις χωρίς να επηρεάσουν με αρνητικό 
τρόπο το σύνολο.  



Πάση θυσία 



Ο τυφλός και ο μουγκός  
• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια και έπειτα σε δυο κατηγορίες. Η 

ομάδα των τυφλών έπρεπε να δέσει τα μάτια με ένα μαντήλι. Η 
ομάδα των μουγκών έπρεπε χωρίς να μιλήσει καθόλου να βρει ένα 
ζευγάρι και να το οδηγήσει στο σχολείο, σε διάφορα σημείο. 
Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ενσυναίσθηση, 
καθώς και η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης προς τον άλλον.  

• Η ιδιαιτερότητα αυτής της άσκησης είναι ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν 
ποιος τους οδηγεί, οπότε καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, 
οι εσωτερικές διεργασίες των παιδιών ασυνείδητα τα οδηγούσαν σε 
μια εγρήγορση ώστε να μπορέσουν να βρουν τρόπους να 
διαχειριστούν όσα αισθάνονταν.  

• Στη συζήτηση που ακολούθησε ως ανατροφοδότηση της 
δραστηριότητας, τα παιδιά εξέφρασαν ότι τους ήταν πολύ δύσκολο 
να έχουν τον ρόλο του τυφλού, ένιωθαν φόβο να μην χτυπήσουν 
κάπου ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να ανακαλύψουν ποιος τους 
οδηγεί τροφοδοτώντας την περιέργειά τους. Από την άλλη μεριά ο 
ρόλος του μουγκού δεν τους δυσκόλεψε στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα καθώς το να έχουν την ευθύνη να κατευθύνουν 
έναν τυφλό το βρήκαν ευκολότερο. 



Ο τυφλός και ο μουγκός 

 



Μαριονέτες με σερπαντίνες  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια. 
Στους καρπούς τους δέσαμε ένα 
κομμάτι σερπαντίνα. Το ένα παιδί 
έπρεπε να κινεί το άλλο με όποιον 
τρόπο επιθυμεί πιάνοντας την άκρη 
της σερπαντίνας και έπρεπε να 
συνεργαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η 
σερπαντίνα να μην σκιστεί. Έπειτα 
άλλαζαν ρόλους.  



Μαριονέτες με σερπαντίνες 



Ομόκεντρος κύκλος  

• Δημιουργήθηκαν δυο ομόκεντροι κύκλοι. Ο 
εσωτερικός κοιτάει προς το κέντρο και ο 
εξωτερικός κοιτάει προς την εξωτερική 
πλευρά. Με το σφύριγμα ο εσωτερικός 
κύκλος γυρνάει δεξιόστροφα και ο 
εξωτερικός αριστερόστροφα. Σε κάθε 
σφύριγμα τα παιδιά σταματούν και γυρνάνε 
πρόσωπο το ένα στο άλλο. Όποιο παιδί είναι 
απέναντι τους είναι το ζευγάρι τους και 
πρέπει μαζί να κάνουν τη χειρονομία που 
ζητάει η συντονίστρια. Στο πρώτο σφύριγμα 
χαιρετούν, στο δεύτερο κάνουν χειραψία, 
στο τρίτο υποκλίνονται ιπποτικά και στο 
τέταρτο αγκαλιάζονται. 



Ομόκεντρος κύκλος 

 



Σκυταλοδρομίες με μπάλα  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια. 
Δημιουργηθήκαν τρεις ομάδες κάθε 
ομάδα είχε μια μπάλα που έπρεπε τα 
ζευγάρια να στερεώσουν στο κεφάλι 
τους και να περπατήσουν μέχρι τον 
τερματισμό και πίσω χωρίς να τους 
πέσει. Έπειτα έδιναν τη μπάλα στο 
επόμενο ζευγάρι της ομάδας.  



Σκυταλοδρομίες με μπάλα 



Εκκρεμές  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τριάδες. Ένα 
παιδί βρισκόταν στο κέντρο με κλειστά 
μάτια και ακίνητο και  τα υπόλοιπα 
δυο παιδιά τον κινούσαν μια στη μια 
πλευρά και μια στην άλλη σαν 
εκκρεμές. Έπειτα οι ρόλοι αλλάζουν 
για να περάσουν όλα τα παιδιά από τη 
θέση εκκρεμές.  



Εκκρεμές 



Σκυταλοδρομίες με δεμένα 
πόδια  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια και 
δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες. Με 
κορδέλα ενώσαμε τα πόδια του κάθε 
ζευγαριού ώστε να είναι ενωμένα 
αριστερό- δεξί πόδι. Τα παιδιά έπρεπε 
να συνεργαστούν και να συντονίσουν 
το περπάτημά τους έτσι ώστε να μην 
λυθεί η κορδέλα και να φτάσουν στον 
τερματισμό.  



Σκυταλοδρομίες με δεμένα 
πόδια 



Το γρανάζι  

• Στη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά της Β΄ 
και τα  παιδιά της Δ΄ τάξης έπρεπε να 
συγχρονιστούν ώστε να καταφέρουν να 
κάνουν έναν δεξιόστροφο κύκλο χωρίς να 
ξεκολλήσουν τα πόδια τους. Ο συντονισμός, 
η ομαδικότητα, η υπομονή και η κριτική 
σκέψη είναι ικανότητες που αναπτύσσονται 
μέσω αυτής της δραστηριότητας. Στην αρχή 
τα παιδιά δυσκολεύτηκαν, όμως καθώς 
περνούσε η ώρα αναζητούσαν τρόπους και 
στρατηγικές και τελικά καταφέραμε να 
κάνουμε τη στροφή με μικρές αποκλίσεις 
που τα πόδια των παιδιών δεν έμεναν 
κολλημένα.  



 



Οι ζωγραφιές αλλάζουν  
• Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα έλαβαν μέρος τα 2 τμήματα της 

Α΄ τάξης σε πρώτη φάση κι έπειτα οι τάξεις Β΄ και Δ΄.  
• Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει στο να μπορούμε να 

διαχειριζόμαστε τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας και μέσα 
μας. Τα παιδιά είχαν μπροστά τους μια κόλλα Α4 και έναν 
μαρκαδόρο. Κάθισαν σε κύκλο και με το πρώτο σφύριγμα έπρεπε 
να ξεκινήσουν να ζωγραφίζουν. Σε κάθε επόμενο σφύριγμα οι 
ζωγραφιές έπρεπε να μεταφέρονται δεξιόστροφα, τόσες φορές ώστε 
η πρώτη ζωγραφιά να επιστρέψει στο παιδί  που την ξεκίνησε. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί στα παιδιά ότι θα πρέπει να 
συνεχίζουν τη ζωγραφιά που λαμβάνουν θεματικά, ώστε να 
δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη θεματολογία. Όταν ολοκληρώθηκε ο 
κύκλος ανακοινώθηκε στα παιδιά ότι έχουν μπροστά τους την 
αρχική τους ζωγραφιά και τους ζητήθηκε να πουν στην ομάδα πώς 
νιώθουν για την εξέλιξή της. 

• Βλέποντας τα παιδιά πώς διαμορφώθηκε η ζωγραφιά τους 
περνώντας από τόσα χέρια, πήραν το μήνυμα πως η αρχική μας 
σκέψη μπορεί να επηρεάσει το σύνολο και αντίστροφα και ίσως 
κάποιες φορές όταν δεν συνεργαζόμαστε όμορφα και οργανωμένα, 
το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που ελπίζουμε. 



Οι ζωγραφιές αλλάζουν 

 



Ο καλπασμός των αλόγων  

• Οι Β΄ και Δ΄ τάξεις πραγματοποίησαν τη 
δραστηριότητα ‘ο καλπασμός των αλόγων’. 
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να 
αναπτύξουν τα παιδιά την ικανότητα του 
συγχρονισμού, την ομαδικότητα και την 
κριτική σκέψη. Σχηματίσαμε έναν κύκλο και 
με τα χέρια και τα πόδια μας 
αναπαραστήσαμε τον καλπασμό των 
αλόγων σ’ ένα ιππικό αγώνα. Τα παιδιά 
έπρεπε να συνεργαστούν ώστε οι ήχοι να 
συντονίζονται και οι κινήσεις να είναι 
συγχρονισμένες.  



Ο καλπασμός των αλόγων 

 



Η σαρανταποδαρούσα  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. 
Κάθισαν κάτω το ένα πίσω από το άλλο 
ανάμεσα στα πόδια του παιδιού που 
βρίσκεται πίσω τους. Κάθε ομάδα είχε μια 
μπάλα. Με το σφύριγμα έπρεπε η μπάλα να 
μεταφερθεί χέρι με χέρι από το πρώτο παιδί 
ως το τελευταίο. Το τελευταίο παιδί 
κρατώντας την μπάλα έτρεχε και γινόταν 
πρώτο. Η δραστηριότητα τελειώνει μόλις το 
πρώτο παιδί ξαναέρθει στην αρχική του 
θέση. 



Η σαρανταποδαρούσα 

 



Επίλυση ενός καυγά  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Τους 
δόθηκε μια ιστορία δυο παιδιών τα 
οποία είχαν μαλώσει και δεν μιλούσαν 
μεταξύ τους. Τα παιδιά έπρεπε να 
συνεργαστούν και να γράψουν ποιος 
θεωρούν ότι είναι ο λόγος του καυγά 
και έπειτα να δώσουν μια λύση. 



Επίλυση μυστικού κώδικα  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Τους 
δόθηκε δομημένη φωτοτυπία όπου για 
κάθε γράμμα υπήρχε ένα σύμβολο και 
έπρεπε να συνεργαστούν για να 
αποκρυπτογραφήσουν τον κώδικα και 
να βρουν τις λέξεις που κρύβονται στα 
κουτάκια. 



Λύσε το μυστήριο  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. 
Δόθηκε στα παιδιά μια φωτοτυπημένη 
ιστορία μυστηρίου. Τα παιδιά έπρεπε 
να συνεργαστούν για να λύσουν το 
μυστήριο της ιστορίας. 



Έλα στη θέση μου  

• Τα παιδιά χωρίστηκαν μπερδεμένα, σε άσκηση 
ενσυναίσθησης που αφορούσε την Ειδική Αγωγή. 

• Κάθε ομάδα είχε διαφορετικό ρόλο : α) παιδί τυφλό, β) παιδί 
κωφό, γ) παιδί με κινητικά προβλήματα στα άνω άκρα, δ) 
παιδί με κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα, ε) παιδί με 
προβλήματα λόγου. 

• Κάθε ομάδα είχε ένα κομμάτι χαρτί και μαρκαδόρους. Τους 
ζητήθηκε να ζωγραφίσουν συνεργατικά πώς φαντάζονται το 
παιδί ρόλο που τους δόθηκε. 

• Έπειτα, κάθε παιδί της ομάδας έπρεπε να μπει στη θέση του 
ρόλου και να γράψει μέσα στο ζωγραφισμένο σώμα, τα 
συναισθήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί-
ρόλος. Στη συνέχεια ο ρόλος άλλαζε και τα παιδιά έπρεπε να 
γράψουν γύρω από το ζωγραφισμένο σώμα τα 
συναισθήματα και τις δυσκολίες των γονιών του παιδιού-
ρόλου. 



• Στο τέλος οι ζωγραφιές αναρτήθηκαν στον τοίχο της 
αυλής και κάθε ομάδα παρουσίασε στα υπόλοιπα 
παιδιά, το παιδί- ρόλο που της ανατέθηκε μιλώντας 
παράλληλα για το πώς ένιωσε κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας. 

• Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (δηλ. της ικανότητας να 
μπαίνουμε στη θέση του άλλου), ενώ παράλληλα τα 
παιδιά έπρεπε να συνεργαστούν ομαλά και 
οργανωμένα ώστε να καταφέρουν να συμφωνήσουν 
για τις λεπτομέρειες της ζωγραφιάς και του τρόπου 
έκφρασης των συναισθημάτων που έπρεπε να 
γράψουν. 

• Οι ζωγραφιές έμειναν αναρτημένες στον προαύλιο 
χώρο κι έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές 
του σχολείου να δουν το αποτέλεσμα της εργασίας 
τους. 

 



 



Το πλέγμα 

• Μπήκαν όλα τα παιδιά σε κύκλο. Η 
συντονίστρια κρατούσε ένα χρωματιστό 
κουβάρι. Κρατώντας την άκρη του 
κουβαριού πέταξε το υπόλοιπο σε ένα παιδί 
λέγοντας και ένα θετικό χαρακτηριστικό που 
έχει εντοπίσει στον χαρακτήρα του. Έπειτα 
το παιδί κράτησε τεντωμένο το σχοινί και 
πέταξε το υπόλοιπο κουβάρι σε άλλο παιδί 
λέγοντας πάλι ένα θετικό στοιχείο. Έτσι 
πετώντας το κουβάρι δημιουργήθηκε ένα 
πλέγμα που ένωνε όλα τα παιδιά.  



Το πλέγμα 



Συμπεράσματα 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ        
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ... 


