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Τάξη Β2΄ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Διαχείριση συναισθημάτων 

Κοινωνική συμπεριφορά 

«Ο κήπος με τις 11 γάτες» 

 

 

Στρατής Ορφέας Παπαδόπουλος 
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Εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει το πρόγραμμα: 

Συκιώτου Κωνσταντινιά 

Εκπαιδευτικός που συμμετέχει στο πρόγραμμα: 

Μπαχλής Χρήστος 

Συμμετέχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

από το τμήμα Β2΄  

 Βλαχοπούλου Ελεάννα 

 

Βουβούκης Εμμανουήλ 

Ηλιάδου Δήμητρα 

 
 

Γιαντζόγλου Θεοδόσιος 

 Ηλιάδου Σοφία 

 
Γιαντζόγλου Χρήστος 

 Μπάρτσι Μαρκέλα 

 
Καμπερίδης Χαράλαμπος 

 Ξυπολυτάκη Κωνσταντίνα Ελένη 

 
Κοράκης Κωνσταντίνος 

 Παυλίδου Γεωργία 

 
Μακρής Ιωάννης 

 Πρέσλεϋ Ζωή 

 
Μυριανθόπουλος Παναγιώτης 

 Τζιδημοπούλου Δέσποινα 

 
Παπαδόπουλος Στρατής 

Ορφέας 

 Τσακαλίδου Σταυρούλα Σαντίκου Έλτον 

 

 Τσιλιγκαρίδης Ιωάννης  
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Σκοπός 

Με  την  εφαρμογή  του  προγράμματος στην τάξη ενισχύεται η 

ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών/τριών και δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλον για 

την υγιή  ανάπτυξή τους.  

Μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο για τη συνύπαρξη των θετικών  και 

αρνητικών  στοιχείων  της  ζωής  ώστε να μπορούν με χαρά να απολαύσουν τα 

θετικά στοιχεία και με δύναμη να αντέξουν  τα αρνητικά, με νόμιμα μέσα και χωρίς 

υπερβολές.  

Στόχοι 

Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τους μαθητές/τριες: 

 Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να τον αποδέχονται. 

 Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και να τα εκφράζουν. 

 Να αναπτύξουν φιλίες στο σχολικό και στον ευρύτερο χώρο. 

 Να ενισχύσουν την ομοψυχία της ομάδας και να δημιουργήσουν μια 

ατμόσφαιρα φιλίας. 

 Να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της ζωής και την ανάγκη συνεχούς  

συνεργασίας τους με ενήλικες  για σωστή καθοδήγηση. 

 Να ενισχύουν τα θετικά πρότυπα και να απορρίπτουν τα αρνητικά. 

 Μέσα  από  τις προσωπικότητες των ηρώων, να αποκτήσουν καλύτερη 

επίγνωση του εαυτού τους και των άλλων. 

 Να αναπτύξουν σωστή κοινωνική συμπεριφορά. 
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Διαχείριση συναισθημάτων 

Κοινωνική συμπεριφορά 

«Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 11 ΓΑΤΕΣ» 

 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Αγωγής Υγείας 

 

Δευτ.24/11/2014 
Παρ. 28/11/2014 

«Το κρυφό ραντεβού» 

Δευτ. 1/12/2014 
Παρ. 5/12/2014 

«Ο γάτος Σιάμ και το μαγικό 
φίλτρο» 

Δευτ. 8/12/2014 
Παρ. 12/12/2014 

«Ο Παντοφλίνος φοβάται το 
σκοτάδι» 

Δευτ 15/12/2014 
Παρ. 19/12/2014 

«Ο θάνατος του παππού της 
Βούλας» 

Παρ. 9/1/2015 
Δευτ. 12/1/2015 

«Πρόσκληση σε αγώνα.» 

Παρ. 16/1/2015 
Δευτ. 19/1/2015 

«Ο Μουσούδης, η Λευκή, η 
Μαργαριταρένια και η 

φιλία.» 

Παρ. 23/1/2015 
Δευτ. 26/1/2015 

«Ένα άσχημο αστείο.» 

Δευτ. 2/2/2015 
Παρ. 6/2/2015 

«Όταν είμαστε ενωμένοι όλοι 
μαζί, είμαστε δυνατοί.» 

Δευτ. 9/2/2015 
Παρ. 13/2/2015 

«Η βαρυστομαχιά του 
Μουσούδη.» 

Δευτ. 16/2/2015 
Παρ. 20/2/2015 

«Ο Τίγρης και η λάθος 
θεραπεία.» 

Παρ. 6/3/2015 
Δευτ. 9/3/2015 

«Η επίσκεψη της Χαλιμάς.» 

Παρ. 13/3/2015 
Δευτ. 16/3/2015 

«Ο Χιονάτος μπροστά σε μια 
μεγάλη απόφαση.» 

Παρ. 20/3/2015 
Δευτ. 23/3/2015 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
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«Ο Κήπος με τις 11 Γάτες» 

Θεματικές Ενότητες   

1. ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

   Η περιέργεια  

   Οι δραστηριότητες των μικρών που είναι κρυφές από τους μεγάλους  

   Η επιθυμία για πρωτιά 

2. Ο ΓΑΤΟΣ ΣΙΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

   Η ευτυχία  

   Η διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό και στον επιθυμητό κόσμο  

   Η επιθυμία για την τέλεια ευτυχία 

3. Ο ΠΑΝΤΟΦΛΙΝΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

   Ο φόβος   

   Τα διάφορα είδη φόβου   

   Το ψεύτικο θάρρος και η μαγική λύση των προβλημάτων 

4. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 

   Ο θάνατος   

   Ο θάνατος αγαπημένων προσώπων  

   Ο πόνος που ακολουθεί 

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 

   Η εξαπάτηση 

   Το ψέμα 

   Η εκδίκηση 

6. Ο ΜΟΥΣΟΥΔΗΣ, Η ΛΕΥΚΗ, Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΙΑ 

   Η φιλία 

   Το συναίσθημα του αποκλεισμού 

7. ΕΝΑ ΑΣΧΗΜΟ ΑΣΤΕΙΟ 

   Η πίεση που δεχόμαστε από τους φίλους μας 

   Δεν πρέπει να αφηνόμαστε να μας πείθει η ομάδα να κάνουμε πράγματα για 

τα οποία δε συμφωνούμε 
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8.  ΟΤΑΝ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΕΝΩΜΕΝΟΙ  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ,  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΔΥΝΑΤΟΙ 

   Αλληλεγγύη είναι: όλοι μαζί να λύνουμε κάθε πρόβλημα  

   Το να ξεχνάς δεν είναι η λύση 

9. Η ΒΑΡΥΣΤΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΔΗ 

   Η σύνεση και η καλή συμβουλή ενός ειδικού 

10. Ο ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ Η ΛΑΘΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

   Κάθε πράγμα έχει το μέτρο του 

   Σε πολλές περιπτώσεις η συμβουλή των μεγάλων είναι απαραίτητη 

   Η απερίσκεπτη χρήση ενός φαρμάκου 

11. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ 

   Το καινούριο 

   Η διαφορετικότητα (διαφορά) και η αμηχανία που προκαλεί 

12. Ο ΧΙΟΝΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

   Η απογοήτευση 

   Η ελευθερία να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας 

 

 
Χάρης Καμπερίδης – Σταυρούλα Τσακαλίδου 
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«Ο κήπος με τις 11 γάτες»  

 

Οι ήρωες του παραμυθιού 

και 

οι χαρακτήρες τους 

 

                                                              Ζωή   Πρέσλεϋ 

 

Με απλά υλικά  

(βάζα, κάλτσες, τούλια,σφουγγάρια, κουμπιά)  

κατασκευάσαμε κούκλες για να παίξουμε 

κουκλοθέατρο στην τάξη μας  

Β2΄του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. 
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όμορφη 

 

μυστηριώδης 

 

εξωτική 

 

Βασίλισσα σ’ έναν τόπο μακρινό, που γοητεύει με την 

ομορφιά της. 
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Ο κύκλος για τις συζητήσεις και τις εργασίες μας 
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 Τα παιδιά παρουσιάζουν τον εαυτό τους στην τάξη 
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1. ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

   Η περιέργεια  

   Οι δραστηριότητες των μικρών που είναι κρυφές από τους μεγάλους  

   Η επιθυμία για πρωτιά 

 

Νώε ο μέγας 

 

  
Κωνσταντίνος Τοπάλης Στρατής-Ορφέας Παπαδόπουλος 

 

 Τι είναι η περιέργεια; 

 Η περιέργεια είναι μία ή υπάρχουν πολλών ειδών περιέργειες; 

 

 

 



11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 
Τάξη Β2΄                                                                                                   Σχολικό έτος: 2014-2015 

 Διαχωρίσαμε την καλή και την άχρηστη ή επιζήμια περιέργεια 

 

 

 Τι είναι το μυστικό; 

 Σου έκρυψαν ποτέ ένα μυστικό; 

 Πώς ένιωσες όταν ανακάλυψες ένα μυστικό για σένα; 

 Πότε προτιμάς να μην είναι μπροστά οι μεγάλοι σ’ αυτά που 

κάνεις και γιατί; 

 Πότε κρύβεις κάτι από τους μεγάλους; 

 Γιατί επιθυμούμε να είμαστε πρώτοι; 
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 Παίξαμε κουκλοθέατρo: 

 

 

 
 

 

 

 

Νώε: 

Χρήστος Γιαντζόγλου 

 

 

Σιάμ: 

Χάρης Καμπερίδης 

 

 

Χιονάτος: 

Κωνσταντίνος 

Κοράκης 

 

 

Μαργαριταρένια: 

Δέσποινα 

Τζιδημοπούλου 

 

 

Κιτρινιάρης: 

Μανώλης Βουβούκης 

 

 

Μουσούδης: 

Έλτον Σαντίκου 
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Λευκή: 

Γεωργία Παυλίδου 

 

 

Βούλα: 

Ελεάννα Βλαχοπούλου 

 

 

Παντοφλίνος: 

Ιωάννης Μακρής 

 

 

Πορτοκαλιά: 

Ζωή Πρέσλεϋ 

 

 

Τίγρης: 

Κωνσταντίνος 

Τοπάλης 
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2. Ο ΓΑΤΟΣ ΣΙΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 

   Η ευτυχία  

   Η διαφορά ανάμεσα στον πραγματικό και στον επιθυμητό κόσμο  

   Η επιθυμία για την τέλεια ευτυχία 

Σιάμ 
 

  
Παναγιώτης Μυριανθόπουλος Ελεάννα Βλαχοπούλου 

 

 Τι θα πει «μαγικό»; 

 Θα θέλατε να αλλάξετε τη ζωή σας; Πώς; 

 Γνωρίζετε κάποιον που είναι πάντα ευτυχισμένος; 

 Πώς είναι η τάξη μας και πώς θα θέλαμε να είναι; 

 Πώς είναι η γειτονιά μας και πώς θα θέλαμε να είναι; 
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 Τι με κάνει να νιώθω δυστυχισμένος-η; 

 Τι με κάνει να νιώθω ευτυχισμένος-η; 

 
 

 Μπορεί να είναι κάποιος ευτυχισμένος για πάντα; 

 

«Tο μαγικό το φίλτρο δε θα δώσει λύσεις, 

τα προβλήματα σου πρέπει να τα πολεμήσεις» 

 

«Eυτυχία είναι η ίδια η ζωή». 
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3. Ο ΠΑΝΤΟΦΛΙΝΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 

   Ο φόβος   

   Τα διάφορα είδη φόβου   

   Το ψεύτικο θάρρος και η μαγική λύση των προβλημάτων 

 

Παντοφλίνος 

 

  
Ιωάννης Μακρής Σοφία Ηλιάδου 

 

«Όλοι μας κάτι φοβόμαστε, 

αλλά μπορούμε να γίνουμε πιο θαρραλέοι.» 

«Όποιος τον φόβο ξεπερνά, πράγματα κάνει θαυμαστά!»  
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 Η κ. Σοφία Δρακονάκη, κοινωνική λειτουργός στον ΟΚΑΝΑ, 

επισκέφτηκε την τάξη μας.  
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 Καταγράψαμε τους φόβους των μαθητών και μαθητριών της 

τάξης (φίδι, άγρια σκυλιά, σκοτάδι, κλόουν, κλέφτες, έντομα, 

τσούχτρες, αστυνομικούς). 

 Απομυθοποιήσαμε τους φόβους στα μάτια των παιδιών. 

 

Τα παιδιά τούς 

έβαλαν γυαλιά, 

μαλλιά, καπέλο, 

κάλτσες, τους 

έδωσαν σήματα, 

ομπρελίτσες, 

γλειφιτζούρια κι 

έτσι έκαναν πολύ 

αστείους τους 

φόβους τους. 
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 Κάναμε ένα κολλάζ με μήλα όπου έγραψαν πότε νιώθουν όμορφα και τα 

έβαλαν στο δέντρο των όμορφων λόγων. 
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 Παίξαμε κουκλοθέατρo: 

 
 

 

 

Παντοφλίνος: 

Στρατής 

Παπαδόπουλος 

 

 

Τίγρης: 

Σταυρούλα 

Τσακαλίδου 

 

 

Νώε: 

Χάρης Καμπερίδης 

 

 

Σιάμ: 

Χρήστος 

Γιαντζόγλου 

 

 

Λευκή: 

Σοφία Ηλιάδου 

 

 

Μαργαριταρένια: 

Ελεάννα 

Βλαχοπούλου 
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4. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 

   Ο θάνατος   

   Ο θάνατος αγαπημένων προσώπων  

   Ο πόνος που ακολουθεί 

 

Βούλα 

 

  
Σταυρούλα Τσακαλίδου Μαρκέλα Μπάρτσι 

 

 Τι σημαίνει πέθανε κάποιος;  

 Από τι πεθαίνουν οι άνθρωποι; 

 Πώς νιώθουμε όταν χάνουμε κάποιον ή κάτι; 

 Πώς μπορούμε να θυμόμαστε κάποιον που πέθανε; 

 Φοβόμαστε για το θάνατο των άλλων και για τον δικό μας; 

 Μπορούμε να βοηθήσουμε με τη φιλία μας κάποιον που 

υποφέρει από μια τέτοια απώλεια; 
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 Ο κύκλος της ζωής 
 

Σε κάθε θρανίο μοιράσαμε ένα χαρτί όπου απεικονίζεται ο κύκλος της ζωής. Το 

κάθε ζευγάρι ζωγράφισε τα στάδια της ζωής, έτσι όπως τα έχει στο μυαλό του. 

Στη συνέχεια τα παρουσίασαν στην τάξη και συζητήσαμε: 

 

 

 
Γιάννης Τσιλιγκαρίδης – Ελεάννα Βλαχοπούλου 
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Δήμητρα Ηλιάδου – Ελίνα Ξυπολιτάκη 

 

 Ήταν εύκολο να συνεργαστείτε; 

 Υπήρχαν δυσκολίες; 

 Από πού επηρεαστήκατε για να απεικονίσετε τα στάδια; 
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 Αναρωτηθήκαμε: Τι θα ήταν ο θάνατος αν ήταν: 

 
 συναίσθημα     

 χρώμα             

 ρούχο              

 εποχή              

 ζώο                 

 φαγητό           

 γλυκό              

 λουλούδι         

 βιβλίο             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

λύπη 

μαύρο 

με πολύ σκούρα χρώματα 

Χειμώνας 

τίγρη, φίδι 

κόλυβα 

ληγμένο, χαλασμένο 

μαύρο μαραμένο νυχτολούλουδο 

«Ο θάνατος της όμορφης νεράιδας». 

 

 Η βαλίτσα των δύσκολων καταστάσεων 

 
Μοιράσαμε από ένα χαρτί, όπου είναι σχεδιασμένη μια βαλίτσα. Τα 

παιδιά έγραψαν τι θα έκαναν για να βοηθήσουν καλύτερα τη Βούλα σ’ αυτή τη 

δύσκολη κατάσταση (αν π.χ. η Βούλα ήταν μια συμμαθήτριά τους που έχασε 

κάποιον πολύ αγαπητό συγγενή της). 

 

 
 

Σταυρούλα Τσακαλίδου 

Χάρης Καμπερίδης 

Γεωργία Παυλίδου 

Δέσποινα Τζιδημοπούλου 
 

 Είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη,  

τη στενοχώρια, τον πόνο; 

 



11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 
Τάξη Β2΄                                                                                                   Σχολικό έτος: 2014-2015 

5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ 

   Η εξαπάτηση 

   Το ψέμα 

   Η εκδίκηση 

 

Κιτρινιάρης 
 

  
Τόνυ Σαντίκου Ελεάννα Βλαχοπούλου 

 

«Η εξαπάτηση και το ψέμα μπορούν να ωφελήσουν μόνο για λίγο. 

Τα αποτελέσματά τους αργά ή γρήγορα θα είναι δυσάρεστα: 

το ψέμα δεν πάει μακριά.» 

«Είναι πολύ σημαντικό να λέμε πάντα την αλήθεια 

και να μην υποκρινόμαστε.» 
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 Ποιος είναι ο πραγματικός νικητής σε έναν αγώνα; Αυτός που 

αγωνίζεται τίμια ή αυτός που νικάει με οποιονδήποτε τρόπο; 

 Το ψέμα ωφέλησε το Χιονάτο; 

 Είναι δίκαιο να κοροϊδεύουμε και να εξαπατούμε για να 

αποφύγουμε κάτι δυσάρεστο; 

 Είναι σωστό να εκδικούμαστε και να μένουμε ευχαριστημένοι; 

 

 ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Ο ψεύτης κι ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.» 

«Όποιος λέει ψέματα, πέφτει μες στα αίματα. 

Όποιος λέει αλήθεια, έχει τον Θεό βοήθεια.» 

«Όποιος μαγειρεύει ψέματα, στο πιάτο του τα βρίσκει.» 

 

 

 Παίξαμε το παιχνίδι: «Αλήθεια ή ψέμα;» 

Κάθε μαθητής έγραψε 3 προτάσεις που αφορούν τον εαυτό του και 

ζήτησε από τις μαθήτριες να ψηφίσουν ποια πρόταση είναι αληθινή. 

 Μόνο μία από τις 3 προτάσεις ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα! 
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6. Ο ΜΟΥΣΟΥΔΗΣ, Η ΛΕΥΚΗ, Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ ΚΑΙ 

Η ΦΙΛΙΑ 

   Η φιλία 

   Το συναίσθημα του αποκλεισμού 

Μαργαριταρένια 

 

  

Ζωή Πρέσλεϋ Γεωργία Παυλίδου 
 

 Τι είναι η φιλία; 

 Κάποια φιλία σας πέρασε δυσκολίες; Πώς συμπεριφερθήκατε; 

 Πώς νιώθουμε όταν μας παρατάνε οι φίλοι μας; 

 Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Ποιες είναι οι αιτίες που μπορεί να 

το προκαλέσουν;  
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Λευκή 

 

  
Μαρκέλα Μπάρτσι Μανώλης Βουβούκης 

 

 

 Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
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 Καταγράψαμε τα συστατικά της καλής φιλίας 

 

 Κατασκευάσαμε την αλυσίδα της φιλίας 

Κάθε μαθητής έγραψε το όνομα ενός καλού του φίλου σε μια λωρίδα από χαρτόνι 

και τη ζωγράφισε με όμορφα σχέδια αγάπης και φιλίας. Μ’ αυτές τις λωρίδες 

δημιουργήσαμε την αλυσίδα της φιλίας και την κρεμάσαμε σε εμφανές σημείο μέσα 

στην τάξη. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 

προσθέτουν νέους φίλους. 
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 Κάναμε κολλάζ τη Φιλικότουρτα 

Μοιράσαμε φραουλίτσες στα παιδιά. Πάνω τους έγραψαν τα συστατικά της καλής 

φιλίας και τις κόλλησαν στη Φιλικότουρτα. 
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 Φτιάξαμε κόμικ  

Δημιουργήσαμε ένα κόμικ με θέμα την περιπέτεια των τριών φίλων και 

τη δύναμη της φιλίας τους.   

 

Ελεάννα Βλαχοπούλου 
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7. ΕΝΑ ΑΣΧΗΜΟ ΑΣΤΕΙΟ 

   Η πίεση που δεχόμαστε από τους φίλους μας 

   Δεν πρέπει να αφηνόμαστε να μας πείθει η ομάδα να κάνουμε πράγματα για 

τα οποία δε συμφωνούμε 

 

γερο-Νέρωνας 

 

  
Στρατής-Ορφέας Παπαδόπουλος Ιωάννης Μακρής 

 

 Είναι καλό να κάνουμε φάρσες; 

 Ποια ήταν μια φάρσα που σου έκαναν; Πώς ένιωσες; 

 Κάνατε κάποια ομαδική φάρσα; 

 Αφεθήκατε να σας παρασύρουν να κάνετε αντιπαθητικές 

φάρσες; Γιατί; 
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 Δραματοποιήσαμε την ιστορία: «Ένα άσχημο αστείο». 

 

 

Καμιά φορά η συμμετοχή μας σε μια ομάδα μπορεί να μας οδηγήσει 

σε πράξεις που δεν θέλουμε να κάνουμε ή σε πράξεις ανέντιμες και 

λανθασμένες. 

Συνήθως αφήνουμε τους άλλους να μας παρασύρουν γιατί φοβόμαστε 

την αρνητική γνώμη τους. 
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 8.  ΟΤΑΝ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΕΝΩΜΕΝΟΙ  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ,  

ΕΙΜΑΣΤΕ  ΔΥΝΑΤΟΙ 

   Αλληλεγγύη είναι: όλοι μαζί να λύνουμε κάθε πρόβλημα  

   Το να ξεχνάς δεν είναι η λύση 

Πορτοκαλιά 

 

  
Δέσποινα Τζιδημοπούλου Ελίνα Ξυπολιτάκη 

 

 Ποιος έχει δίκιο, αυτός που δουλεύει πρόθυμα ή αυτός που 

τεμπελιάζει; 

 Είναι σωστό να τα παρατάμε με την πρώτη κούραση, ενώ οι 

άλλοι συνεχίζουν να δουλεύουν; 
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Μερικά προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μας. Άλλα 

προβλήματα για να τα λύσουμε χρειαζόμαστε τη συνεργασία των 

άλλων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

 Μπορούμε να τελειώσουμε σε 

λιγότερο χρόνο και με λιγότερη 

κούραση. 

 Γινόμαστε πιο δυνατοί και τα 

καταφέρνουμε. 

 Νικάμε σε ομαδικά παιχνίδια 

και αγώνες. 

 Ενδιαφερόμαστε όλοι για όλους. 

 Ακολουθούμε τους κανόνες της 

ομάδας. 

 

 Κάποιες φορές κάνουμε 

πράγματα που δεν θέλουμε 

για χάρη της ομάδας. 

 Κάποιοι συνεργάζονται για 

παράνομες πράξεις 

(συμμορίες, ληστείες). 

 Πολλοί θέλουν να είναι 

αρχηγοί της ομάδας. 

 Έχουμε ποινές όταν δεν 

τηρούμε τους κανόνες της 

ομάδας. 
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9. Η ΒΑΡΥΣΤΟΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΔΗ 

   Η σύνεση και η καλή συμβουλή ενός ειδικού 

Μουσούδης 

 

  

Ελίνα Ξυπολιτάκη Σταυρούλα Τσακαλίδου 

 

 

Κάθε αρρώστια χρειάζεται κατάλληλη θεραπεία. 

 

Οι οδηγίες για τη χρήση φαρμάκων πρέπει να δίνονται μόνο από τον 

γιατρό. 

 

Μην παίρνετε φάρμακα χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες. 
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Κωνσταντίνος Τοπάλης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Να βάζετε τα 

φάρμακα ψηλά, για να 

μην τα φτάνουν τα 

παιδιά». 

Γεωργία Παυλίδου- Ζωή Πρέσλεϋ 
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γάτος-Γιατρός 

  
Χάρης Καμπερίδης Κωνσταντίνος Κοράκης 

 

 Τι συμβαίνει όταν είστε άρρωστοι; Πώς αισθάνεστε; 

 Ποιος σας φροντίζει; Με ποιον τρόπο; 

 Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα φάρμακα και το μαγικό 

φίλτρο; 

 Ένα παιδί μπορεί να διαλέξει μόνο του το φάρμακο που 

χρειάζεται να πάρει; 
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Σταυρούλα Τσακαλίδου Χάρης Καμπερίδης 

 

 Παίξαμε κουκλοθέατρο: 

 

 

 

Μουσούδης:  

Κωνσταντίνος Κοράκης 

Μαργαριταρένια:  

Ζωή Πρέσλεϋ 

Νώε:  

Παναγιώτης 

Μυριανθόπουλος 

Πορτοκαλιά:  

Ελίνα Ξυπολιτάκη 

Τίγρης: 

Ιωάννης Μακρής 

Γιατρός – γάτος: 

Κωνσταντίνος Τοπάλης 
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10. Ο ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ Η ΛΑΘΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

   Κάθε πράγμα έχει το μέτρο του 

   Σε πολλές περιπτώσεις η συμβουλή των μεγάλων είναι απαραίτητη 

   Η απερίσκεπτη χρήση ενός φάρμακου 

Τίγρης 

  

Χρήστος Γιαντζόγλου Χάρης Καμπερίδης 

Τα φάρμακα πρέπει να τα παίρνουμε σύμφωνα με τις ανάλογες 

οδηγίες, για να αποφύγουμε δυσάρεστα αποτελέσματα  

και καμιά φορά τον θάνατο. 

 Κάποιος φίλος ή αδελφάκι σας, όταν αισθανόταν άρρωστος, 

φρόντισε μόνος τη θεραπεία του; 

 Ποια ήταν η συμπεριφορά σας σε κάποιον άρρωστο; 

 Σκέφτεστε σαν τον Τίγρη ότι όσα περισσότερα φάρμακα πάρει 

κάποιος τόσο πιο γρήγορα θα γίνει καλά; 
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Κάθε πράγμα έχει το μέτρο του, που καθορίζεται από εκείνον  

που έχει την ανάλογη ηλικία και τις γνώσεις. 

 Όταν κάθεστε στο τραπέζι, τρώτε χωρίς μέτρο; 

 Αν σας συμβεί να υπερβάλετε ποιες είναι οι συνέπειες; 

 Αν τρέχετε με ποδήλατο χωρίς φρένα, τι μπορείτε να πάθετε; 

 Τι συνέπειες έχει η μεγάλη έκθεση στον ήλιο ή η παραμονή σας 

σε υπερβολικό κρύο; 

 Είναι καλό να προσπαθείτε πάντα να λύνετε τα προβλήματα 

μόνοι σας, χωρίς να ζητάτε τη συμβουλή των μεγάλων; 

 

 

 Παίξαμε κουκλοθέατρο: 

 

 
 

 

Μουσούδης: 

Δήμητρα Ηλιάδου 

 

Τίγρης: 

Παναγιώτης 

Μυριανθόπουλος 

 

Κιτρινιάρης: 

Ιωάννης Μακρής 

 

Γάτος-Γιατρός: 

Χάρης Καμπερίδης 
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11. Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ 

   Το καινούριο 

   Η διαφορετικότητα και η αμηχανία που προκαλεί 

 

Χαλιμά 

  
Ελεάννα Βλαχοπούλου Δήμητρα Ηλιάδου 

 

Κάθε κουλτούρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά 

(παραδόσεις, ήθη και έθιμα). 

 

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι ζωής, 

ακόμα και από πόλη σε πόλη, από οικογένεια σε οικογένεια. 
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 Γιατί σε μια ξένη χώρα αισθανόμαστε διαφορετικοί; 

 Καταφέρνετε να επικοινωνήσετε με κάποιον που μιλάει 

διαφορετική γλώσσα από τη δική σας; Πώς; 

 Γνωρίζετε κάποια ξένη γλώσσα; Έχετε ταξιδέψει στο 

εξωτερικό; 

 Τι σας προκάλεσε δυσκολία; Γιατί; 

Ο εξωτικός μακρινός τόπος της Χαλιμάς 

 

Ιωάννης Μακρής 
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 Η κ. Κατερίνα Παπαδοπούλου, ψυχολόγος στο 1ο Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, μας μίλησε για τα ΑΜΕΑ (που είναι 

πολύ διαφορετικά άτομα από εμάς) και μας κάλεσε να τους 

επισκεφτούμε. 

 

 Μας έβαλε να ζωγραφίσουμε σαν τους τυφλούς. 
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 Μας έδωσε μια πολύ δύσκολη άσκηση για να λύσουμε, ενώ 

ακούγαμε μια δυνατή βοή. Έτσι βρεθήκαμε στη θέση των 

κωφών και των ατόμων με χαμηλή νοητική ικανότητα. 
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Μας έδωσε μεγάλα γάντια 

εργασίας για να περάσουμε 

διάφορες χάντρες από ένα 

κορδόνι, όμως δεν τα 

καταφέραμε. Ήταν πολύ δύσκολο 

και νιώθαμε σαν αυτούς που 

έχουν αναπηρία στα χέρια τους. 
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 Επισκεφτήκαμε το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας και 

γνωρίσαμε από κοντά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και με ειδικές 

ικανότητες. 

Παίξαμε πολλά παιχνίδια μαζί τους, κυρίως μπάσκετ. 

Πλάσαμε πολλά κουλουράκια μαζί τους, τα ψήσαμε και τα 

φάγαμε. 

 
Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία για εμάς. Παίξαμε πολύ καλά 

μαζί τους και τους υποσχεθήκαμε ότι θα ξαναπάμε. 
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12. Ο ΧΙΟΝΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

   Η απογοήτευση 

   Η ελευθερία να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας 

Χιονάτος 

  

Γιάννης Τσιλιγκαρίδης Θεοδόσης Γιαντζόγλου 

 

 

 

Ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη  

για τις αποφάσεις του. 

 

Ορισμένα προβλήματα μπορούν να λυθούν ενώ άλλα όχι.  

Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, αλλά δεν 

χρειάζεται να καταφεύγουμε σε «μαγικές λύσεις». 
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 Έχει δίκιο ο Χιονάτος να είναι απογοητευμένος; 

 Ο Σιάμ μπορεί να είναι πραγματικός φίλος; 

 Ποια λύση προτείνει ο Σιάμ στον Χιονάτο; 

 Είναι καλό να απομονωνόμαστε από πραγματικούς φίλους; 

 Θα μπορούσαν να υπάρξουν άλλες λύσεις εκτός από το 

μαγικό φίλτρο; 

 

 

 Η συνέχεια της ιστορίας 

Πριν την ανάγνωση τονίζουμε στα παιδιά ότι θα τους διαβάσουμε 

την ιστορία μέχρι ένα σημείο, έτσι ώστε να έχουν την εντύπωση ότι 

δεν έχει ολοκληρωθεί το παραμύθι.  

Χωρίζουμε τα παιδιά σε υποομάδες των 3 ατόμων και τους ζητάμε 

να δώσουν την συνέχεια και το τέλος της ιστορίας.  

 

Στο τέλος του παραμυθιού η απόφαση όλων, αν βρίσκονταν στη 

θέση του Χιονάτου, ήταν να παραμείνουν στον κήπο με τους 

φίλους τους και να ζητήσουν τη βοήθειά τους για την 

απογοήτευση που αισθάνονταν.   

 

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μαγικό φίλτρο του Σιάμ δε 

φέρνει τη λύση στο πρόβλημα, δε φέρνει την ευτυχία. 

 

 

 

 Το μαγικό κουτί 

Ζητάμε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο. Βάζουμε, υποθετικά, 

ένα «μαγικό κουτί» στο κέντρο του κύκλου. Ζητάμε από τα παιδιά, 

με τη σειρά, να βγάλουν κάτι από το κουτί (να πουν στο αυτί μας 

από πριν ποιο είναι αυτό) και να κάνουν νοήματα (παντομίμα) στους 

άλλους για να μαντέψουν τι βγάζουν από το κουτί. 
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 Η βαλίτσα των αναμνήσεων 

Μοιράζουμε σε κάθε παιδί από μια βαλίτσα που έχουμε σχεδιάσει 

από χαρτόνι. 
Τους λέμε ότι είναι η βαλίτσα των αναμνήσεών μας από το ταξίδι 

μας στον «Κήπο με τις 11 γάτες». Τους ζητάμε να ζωγραφίσουν ή 

να γράψουν κάτι που τους έχει μείνει από το πρόγραμμα και θα 

ήθελαν να το πάρουν μαζί τους. Το παρουσιάζουν στην τάξη και με 

αυτό τον τρόπο «κλείνει» το πρόγραμμα. 
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Γεωργία Παυλίδου 

 

 
Σοφία Ηλιάδου 


