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Ιανουάριος 2013- Έναρξη προγράμματος
«το περιβόλι των συναισθημάτων»

Ενημερώσαμε τους γονείς των μαθητών μας για το πρόγραμμα «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
που θα υλοποιούσαμε από Ιανουάριο – Ιούνιο 2013. Τους γνωστοποιήσαμε ότι:

Στόχοι της συναισθηματικής αυτής εκπαίδευσης είναι: 
• η ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης ,
• έκφρασης & χειρισμού των συναισθημάτων ,
• η ποιοτική επικοινωνία , η συνεργασία ,
• η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων ,
• η προσωπική υπευθυνότητα ,
• η αυτοεπίγνωση & η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας χρησιμοποιήσαμε ¨δρόμους¨
γνωστούς για τους μικρούς μαθητές όπως της μουσικής έκφρασης, της

δραματοποίησης παραμυθιών , των εικαστικών και θεατρικών παιχνιδιών. 
Σημαντικός είναι και ο ρόλος της οικογένειας στην διαδικασία αυτή έτσι τους

προετοιμάσαμε να είναι συνεργοί μας και να τα λεμέ πιο συχνά την
περίοδο αυτή προς όφελος αυτών και των παιδιών τους.
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Γνωστικά πεδία του προγράμματος του Νηπιαγωγείου «ΛΗΤΩ»:
• Να εκφράσουν προσωπικές εμπειρίες & συναισθήματα μέσα από συζητήσεις

στην παρεούλα (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ).
• Να γράψουν όπως μπορούν στοιχεία της προσωπικότητάς τους, όπως αγαπημένα

πρόσωπα, φαγητά και ασχολίες (ΓΡΑΦΗ).
• Να αναπαραστήσουν με κινήσεις και εκφράσεις του προσώπου τα συναισθήματά

τους (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ).
• Να δημιουργήσουν το δικό τους τραγούδι για τα συναισθήματα (ΜΟΥΣΙΚΗ). 
• Να γράψουν και να θεσπίσουν κανόνες που αφορούν μια μικρή κοινωνική ομάδα

όπως η οικογένεια και το σχολείο (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ). 
• Να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της φιλίας μέσα από την ανάγνωση

κειμένων της παιδικής λογοτεχνίας (ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΜΜΕΤΡΑ). 
• Να δημιουργήσουν αφίσα με τους τρόπους αντιμετώπισης των αρνητικών

συναισθημάτων (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΓΡΑΦΗ).
• Να καταμετρήσουν σε φύλλα εργασιών τα συναισθήματα (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ).
• Να διαχωρίσουν τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά (ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΓΡΑΦΗ).  
• Να αναπαραστήσουν καθημερινές προσωπικές στιγμές και να μιμηθούν ο ένας

τον άλλον (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ).
• Να ψυχαγωγηθούν μέσα από παλιούς και σύγχρονους μύθους για τα τέρατα

(ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ)
• Να συνθέσουν μια ιστορία συναισθημάτων με αρχή, μέση και τέλος

( ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)
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Μουσικό παραμύθι ¨Η μεγάλη βόλτα του κυρίου Πετράν Μιχαήλ
Στόχος: ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Δραστηριότητα: ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μουσικό παραμύθι ¨Η μεγάλη βόλτα του κυρίου Πετράν Μιχαήλ

• Διαβάσαμε στα παιδιά το μουσικό παραμύθι
• ¨Η μεγάλη βόλτα του κυρίου Πετράν ¨ της μουσικού κας

Γιούλιας Μιχαήλ με θέμα τη φιλία και τη διαφορετικότητα & 
ζητήσαμε να μας πουν πώς θεωρούν ότι ένιωθε ο ήρωας σε
διάφορες στιγμές της ιστορίας. Παροτρύναμε τα παιδιά για
δραματοποίηση.  Μοιράσαμε τους ρόλους σύμφωνα με τις
δυνατότητές τους και απολαύσαμε το μοναδικό παραμύθι
μέσα από τη ματιά των μαθητών μας.

• Κάναμε γιορτή για το παραμύθι - καλέσαμε τους γονείς να
λάβουν τα μηνύματα μας, μέσα από τις θεατρικές δράσεις
και την μουσική
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Δραστηριότητα :ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μουσικό παραμύθι ¨Η μεγάλη βόλτα του κυρίου Πετράν Μιχαήλ

Η κυρία Μιχαήλ την μέρα της
γιορτής μας τραγούδησε την

διαφορετικότητα και μας έμαθε
μέσα από την ιστορία της, πόσο

σημαντική είναι για όλους η φιλία
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Μετά την
δραματοποίηση με τα
μεγάλα εικαστικά των

ηρώων του παραμυθιού
που τα παιδιά

δημιούργησαν με τις
εκπαιδευτικούς ,

ακλούθησε εικαστικό
εργαστήρι

για το πώς νοιώθουμε
ο καθένας ξεχωριστά

την λέξη «φιλία»

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ
Μουσικό παραμύθι ¨Η μεγάλη βόλτα του κυρίου Πετράν Μιχαήλ
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Δραστηριότητα: Με αφορμή την ιστορία του κυρίου Πετράν , 
δημιουργήσαμε το δικό μας τραγούδι για τη φιλία.

Στόχος : Να κτίσουμε σχέση με τον έμμετρο λόγο και τη μουσική
δημιουργώντας το δικό μας τραγούδι .

Το τραγούδι για την κυρία Μιχαήλ.
Η φιλία είναι βασική
για να ναι ωραία η ζωή
όλοι μαζί φίλοι καρδιακοί
κι ας είμαστε διαφορετικοί.

Κυρία Γιούλα ευχαριστούμε
σας οφείλουμε πολλά
για τη γνώση που μας χάρισε
η ιστορία του Πετράν.

Πω , πω , πω
Πω , πω , πω
Απ ΄το Λητώ, απ΄το Λητώ
Ευχαριστώ !.

• ΜΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΑΜΕ ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Δραστηριότητα : δημιουργούμε ομάδα
Στόχος : Δημιουργία κλίματος ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης .

Προκειμένου να αισθανθούν
ασφάλεια στο πλαίσιο της
ομάδας παίξαμε το εξής παιχνίδι
. Τοποθετήσαμε τα καρεκλάκια
σε κυκλική διάταξη, ζητήσαμε
από τα παιδιά να συμπληρώσουν
σε κάνσον χαρτόνι το όνομά
τους & την αγαπημένη ασχολία
τους .
Έπειτα κάθε παιδί εξήγησε το
λόγο που του δόθηκε το όνομα
του, αν του αρέσει ή αν θα
προτιμούσε να έχει κάποιο άλλο
& γιατί.
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Δραστηριότητα – ακούω μαθαίνω & παίζω το ποίημα
Στόχος : Τα παιδιά ενθαρρύνονται να απομνημονεύουν μικρά κείμενα

& έμμετρα- μετά να τα περιγράφουν .

Είναι στιγμές που νιώθω στην καρδιά
αγκάθακι βαθιά να την τρυπά.
Λύπη λέγεται θαρρώ
σύννεφα μου φέρνει στο μυαλό.
Θέλω ουράνιο τόξο να φανεί

Χρώματα , ελπίδα και χαρά
ταξιδεύουν την ψυχή .
Τα σύννεφα συχνά φέρνουν βροχή,

καταιγίδα δυνατή.
Κοιτάξαμε τον ουρανό ψηλά
μήπως αλλάξει ξαφνικά.
Θέλω ουράνιο τόξο να φανεί. 
Χρώματα , ελπίδα και χαρά
ταξιδεύουν την ψυχή

*ποίημα για τη «χαρά και τη λύπη» της Ρ. ΔΑΜΠΛΑΚΗ
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Δραστηριότητα : Τι κάνω όταν έχω « δύσκολα» αισθήματα? 
Στόχος : Τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράφουν και να ανακαλύπτουν

απλούς τρόπους επίλυσης για τα συναισθήματα που τα δυσκολεύουν
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Δραστηριότητα :το δέντρο των συναισθημάτων μας
Στόχος:α) Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κατανοήσουν τη σημασία της

γραφής ως μέσου επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων ,
β) Να διαχωρίσουν τα συναισθήματα σε θετικά και αρνητικά .
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Προτείναμε στα παιδιά να ζωγραφίσουν σε χαρτί του μέτρου ένα δεντράκι
με κλαδιά , αλλά χωρίς φύλλα και να το στερεώσουμε στην πόρτα της τάξης
μας. Στη συνέχεια , κόψαμε φύλλα από χαρτόνι κάνσον και τα προτρέψαμε να
γράψουν πότε νιώθουν χαρά και πότε νιώθουν φόβο . Τελειώνοντας , 
κολλήσαμε τα φύλλα πάνω στα κλαδιά του δέντρου .

Δημιουργήσαμε 2 στήλες στον πίνακα της τάξης μας .Στη μία
ζωγραφίσαμε φαταούλες και στην άλλη γράψαμε τα συναισθήματα .Τα παιδιά
αντιστοιχίζουν καθημερινά τις εικόνες με λέξεις αναγνωρίζοντας τα
συναισθήματα τους την κάθε στιγμή .
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Δραστηριότητα:  ¨Το χωριό του ίδιου και του διαφορετικού¨
Στόχος: Αποδοχή της διαφορετικότητας & κατανόηση της αναγκαιότητας

συνύπαρξης με τους άλλους.

Χωρίσαμε τα παιδιά σε 2 ομάδες, τους ζητήσαμε να ζωγραφίσουν σε χαρτί του
μέτρου ένα χωριό. Η πρώτη ομάδα ζωγράφισε το χωριό της με ένα μόνο χρώμα, το
ονόμασε ¨το ωραίο χωριό¨. Η δεύτερη ομάδα χρησιμοποίησε πολλά χρώματα για
να ζωγραφίσει τα σπίτια , τα δέντρα και ό,τι άλλο υπήρχε και του έδωσε το όνομα
¨λουλουδοχωριό¨. Οι 2 ομάδες σχολίασαν που Θα ήθελαν να μένουν και γιατί.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Δραστηριότητα – «είμαστε τόσο ίδιοι τόσο διαφορετικοί»
Στόχος: Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι καθένας μας αποτελεί

ξεχωριστό άτομο - να γράψουν όπως μπορούν στοιχεία της
προσωπικότητάς τους.

Ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν το πρόσωπό τους.Στο κέντρο του στη
θέση της μύτης έγραψαν κάθετα το όνομά τους.Στη θέση των ματιών έγραψαν τα
ονόματα των αγαπημένων τους από τη μία , την αγαπημένη τους ασχολία από
την άλλη . Στη θέση του στόματος το αγαπημένο τους φαγητό και ζωγράφισαν τα
μαλλιά με το αγαπημένο τους χρώμα. Τελειώνοντας , τα συγκεντρώσαμε και τα
παρουσιάσαμε στην ολομέλεια . Διαπιστώσαμε ότι αν και υπάρχουν κάποια
κοινά στοιχεία (π.χ φαγητό) ο καθένας τους ήταν ξεχωριστός .
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Στις 7/2 /13 κάναμε μία δράση με τη Νουτοπία για την διαχείριση του
φόβου μας (μέσα από μυθικά και σύγχρονα τέρατα). 
Στοχος : να αναγνωρίσουμε & να διώξουμε τον φόβο μας

Γνωρίσαμε διάσημα τέρατα από την αρχαία ελληνική
μυθολογία , τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο
Εξηγήσαμε το μύθο των γιγάντων , πώς γεννήθηκε ο
Μινώταυρος , πως έβλεπαν οι Κύκλωπες με ένα μάτι , 
αν υπήρχαν οι φτερωτοί δράκοι κ.α. πε Βρήκαμε
απαντήσεις σε ερωτήματα που μας απασχολούσαν
μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις οπτικής ανάγνωσης.
Ξεκλειδώσαμε το συναίσθημα του φόβου και με τη
βοήθεια ενός κινέζου δράκου πετάξαμε το φόβο μας
μακριά . Βάλαμε τη φαντασία μας και φτιάξαμε το δικό
μας τερατάκι .

Φωτογραφίσαμε τα συναισθήματα μας
δημιουργήσαμε όλοι μαζί το
ρολογάκι των συναισθημάτων μας
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18/2/13 Ανακαλύψαμε τι μας δημιουργεί θυμό από το παραμύθι
της κας Λίνας Μουσιώνη ¨η μπάλα που έγινε μπαλόνι¨

Η ιστορία αφορούσε μία μπάλα που
ήταν στην αρχή θυμωμένη....... έγινε
ανάλαφρο μπαλόνι και συνέχισε να
πετά χαρούμενα στον ουρανό.
Τα παιδιά εκφράστηκαν ελεύθερα
δημιουργώντας φατσούλες πάνω σε
μπαλόνια κι έδιωξαν μακριά το θυμό
τους κλωτσώντας δυνατά μια μπάλα
στην αυλή του σχολείου μας.      

Στόχος :Να εκφραστούν ελεύθερα μέσα
από τις ομαδικές κατασκευές

Δημιουργήσαμε δύο συννεφάκια που
έβρεχαν θετικά αλλά και αρνητικά
συναισθήματα .Τη βροχή που
¨προκάλεσαν¨ την ονομάσαμε
συναισθηματοβροχή .                   
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Δραστηριότητα: Δημιουργήσαμε κατάλογο στην τάξη μας και
καταγράψαμε τα στοιχεία που κάνουν διαφορετικές τις ομάδες των

ανθρώπων όπως φυλή, εθνικότητα, γλώσσα, θρησκεία, επάγγελμα κ.α. 
Στόχος: Αποδοχή της διαφορετικότητας και κατανόηση της

αναγκαιότητας συνύπαρξης με τους άλλους.

Αναφέραμε προτάσεις όπως:
α)  Κοροϊδεύω κάποιον εξαιτίας της εξωτερικής του εμφάνισης
β)  Δε θέλω να παίξω με κάποιον επειδή μιλάει άλλη γλώσσα
γ)  Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο κ.α

Τα παιδιά κατάφεραν να διακρίνουν τις προτάσεις που φανέρωναν
προκατάληψη. Αντιλήφθηκαν την έννοια των προκαταλήψεων μέσα από
παραδείγματα και έπαιξαν παιχνίδια διακρίσεων . Χωρίστηκαν σε ομάδες
σύμφωνα με το χρώμα μαλλιών, το φύλο , το ύψος ,το χρώμα των ρούχων
Για την κάθε κατηγορία περιέγραψαν μία κατάσταση που φανέρωνε
άδικη μεταχείριση π.χ. πως θα σας φαινόταν αν αυτοί που έχουν ξανθά
μαλλιά έπαιρναν <<10>> στις εργασίες τους?  Ανακαλύψαμε πως τέτοιες
συμπεριφορές όταν συμβαίνουν στο σχολείο , στη γειτονιά , στο σπίτι μας
πονούν πολύ και μέσα από τα παιχνίδια ρόλων , κατανοήσαμε πως η λέξη
¨συγνώμη¨ μπορεί να τα αλλάξει όλα στο λεπτό.
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1η Μαρτιου2013 δραματοποιήσαμε και τραγουδήσαμε το «συναίσθημα της
τόλμης» από ένα ανέκδοτο παραμύθι της κας Μουσιώνη.

Μάθαμε για την συναισθηματική μας νοημοσύνη

Προσκεκλημένες μετά τη δραματοποίηση
των παιδιών ήταν η κυρία Βασιλείου , 
εκδότρια του περιοδικού ¨παράθυρο στην
εκπαίδευση¨και η κυρία Καραμανιάν –
ψυχολογος.   Δόθηκε η ευκαιρία στους
παρευρισκόμενους γονείς ν΄αναπτύξουν
διάλογο με την ψυχολόγο σχετικά με το
συναισθηματικό κόσμο του παιδιού κατά
την προσαρμογή στο περιβάλλον της
δομημένης μάθησης και του σχολείου.     

Στις 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό
σεμινάριο εκπαιδευτικών & ευαισθητοποιημένων
γονέων με θέματα:  α. «πως θα μεγαλώσουμε παιδιά
με συναισθηματική νοημοσύνη» από την κα
Καραμανιαν , β. συναισθηματική νοημοσύνη και
θέατρο με την κα Λαμπρονικου Θεατροπαιδαγωγό
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Δραστηριότητα «δημιουργώ ομάδα -Στόχος: α)Δημιουργία ομάδας
εξοικείωση των παιδιών με τη διαδικασία β) γραφή και θέσπιση κανόνων

που αφορούν μια μικρή κοινωνική ομάδα.

Ζητήσαμε από τα παιδιά να σχηματίσουν σε μικρά χαρτάκια με κεφαλαίο γράμμα το αρχικό του ονόματός τους , να το
κρατήσουν μπροστά τους και να κινηθούν στο χώρο ακούγοντας μουσική.Καθώς κινούνταν , έψαχναν να βρουν
παιδιά που το όνομά τους ξεκινούσε από το ίδιο γράμμα κι έφτιαχναν δυάδες , τριάδες , τετράδες κ.α.Τα παιδιά που
δεν έβρισκαν κάποιον που να ταιριάζουν τα αρχικά τους , έφτιαχναν μια δική τους ομάδα , την πολυγράμματη ομάδα
Έπειτα σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα χαρτόνι κάνσον το οποίο χώρισε σε 4 μέρη με ένα μαρκαδόρο. Καθεμιά έγραψε
πάνω αριστερά ένα όνομα που επέλεξε. Πάνω δεξιά ζωγράφισε ένα σήμα-λογότυπο που την χαρακτήριζε Κάτω
αριστερά σημείωσε όλα τα ονόματα των μελών της & κάτω δεξιά θέσπισε κανόνες που θεωρούσε απαραίτητους για
την καλή λειτουργία της ομάδας.Κάθε ομάδα επέλεξε εκπρόσωπο που ανέλαβε να την παρουσιάσει.Αφου
συγκεντρώσαμε τους κανόνες των υποομάδων ,τους ξαναγράψαμε όλους σε χαρτί του μέτρου .
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Δραστηριότητα :συνεργασίας & μνήμης
Στόχος: Εξοικείωση των παιδιών με τη διαδικασία της ομάδας.

Δημιουργήσαμε με τους μαθητές το κουτί της προσφοράς από χαρτόνι το βάψαμε με τέμπερες. 
Κάθε παιδί έγραψε το όνομά του σε καρτέλες. Κρατώντας το , περνούσα από κάθε παιδί για να
τοποθετήσει το ¨όνομα του¨μέσα στο κουτί. Μετά το κάθε παιδί έψαχνε μέσα στην τάξη για να βρει
ένα ζώο ή αντικείμενο που ξεκινούσε με το αρχικό γράμμα του ονόματός του .Το τοποθετούσε και
αυτό μέσα στο κουτί λέγοντας τη φράση: «Βάζω στο κουτί το όνομα....και προσφέρω ....» Στο τέλος
σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού κάθε παιδί προσπαθούσε να θυμηθεί τι τοποθέτησε
στο κουτί ο διπλανός του.
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Δραστηριότητα :Με αινίγματα και γρίφους μαθαίνω την αξία της φιλίας
Στόχος : Κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της φιλίας.

Στην παρεούλα ,  αναφέραμε τι σημαίνει φιλία με φράσεις που τις γράψαμε στον πίνακα , μετά ο
καθένας επέλεξε μία και την τραγούδησε σε όποιο ρυθμό ήθελε. πχ: Δείξε μου το φίλο σου να σου πω
ποιος είσαι , κράτα με να σε κρατώ ν ανεβούμε το βουνό , οι πραγματικές φιλίες κρατάνε για πάντα , 
φίλος είναι εκείνος που σου λέει τα ελαττώματά σου , αλλά σ αγαπάει με αυτά , νερό κι αλάτι , πάλι
φίλοι?

Σχολιάσαμε όλες παροιμίες και φράσεις που χρησιμοποίησαν για ν αποδώσουν την έννοια της
φιλίας και δημιουργήσαμε τη μαργαρίτα της φιλίας. Μετά τους προτείναμε να ξαπλώσουν στο πάτωμα
βάζοντας τα κεφάλια στο κέντρο του κύκλου δίπλα-δίπλα κι έχοντας τα πόδια απλωμένα ώστε να
μοιάζουν με ακτίνες κύκλου δημιουργώντας τον ήλιο της φιλίας.
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Α.Στόχος: Κατανόηση του ρόλου της οικογένειας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα
« ζωγραφίζω και σχολιάζω την ζωή στην οικογένεια μου»

Προκειμένου να εκφράσουν συναισθήματα με λέξεις τα παιδιά ζωγράφισαν την οικογένειά τους και
ανέφεραν μερικούς από τους κανόνες που ισχύουν σ αυτήν. Στη συνέχεια σχολίασαν ανά ομάδα
γραπτώς ένα περιστατικό που αντιμετώπισαν ως οικογένεια και δεν κατάφεραν να βρουν λύση επειδή
δεν υπήρχε συνεργασία μεταξύ των μελών. Τα μεγαλύτερα παιδιά εξέφρασαν με επιχειρήματα την
άποψή τους και αναφέρθηκαν στο τι έφταιξε και δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν. Οι εργασίες
παρουσιάστηκαν στον κύκλο και συζητήθηκαν.

Έπειτα διαβάσαμε το ποίημα του Γ. Ρίτσου:       Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου δύο καρδιές
Η καρδιά της μητέρας. Η καρδιά του πατέρα.
Πάτα γερά.   Δε θα πέσεις

Απαγγείλαμε τους στίχους και κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: α)Τι αισθάνεσαι ότι σου
προσφέρει η δική σου οικογένεια? β) Έχετε συνεργαστεί με τα μέλη της για να ξεπεράσετε προβλήματα? 
γ) Άν ναι , τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η οικογένεια?

Β. Στόχος: Συνειδητοποίηση ότι καθένας αποτελεί ξεχωριστό άτομο -αναγνώριση
της αναγκαιότητας τήρησης κανόνων ως προϋπόθεση επίλυσης προβλημάτων.

Τα παιδιά ακούγοντας την αφήγηση μιας φανταστικής ιστορίας περπάτησαν στον κύκλο το ένα
πίσω από το άλλο. Από την αρχή τους δόθηκε η οδηγία ότι στο παιχνίδι κανένας δε μιλάει και δεν
αγγίζει τον άλλο.Π.χ <<είστε ζωάκια σε μια φάρμα και κάνετε βόλτες ήσυχα ήσυχα χωρίς να
ενοχλείτε τα άλλα ζώα ώσπου πιάνει μια φοβερή μπόρα και τρέχετε πανικόβλητοι.... Νερό από δω
, από κει ...και ξαφνικά σταματά ο αέρας , οι αστραπές , η βροχή και φτάνετε στο σπίτι σας...όλα
βρίσκουν την ηρεμία τους και γίνονται όπως πρώτα.’Επειτα χωρίσαμε τα παιδιά σε δύο ομάδες
και κόψαμε τόσα χαρτάκια όσα και αυτά. Στα μισά γράψαμε τη λέξη <<πουλάκια>>και στα άλλα
μισά τη λέξη <<γατάκια>>.Κάθε παιδί τραβούσε ένα χαρτάκι κι έφτιαχνε ομάδα ανάλογα με το
όνομα του ζώου. Τοποθετήσαμε κάρτες στο κέντρο του κύκλου με σενάρια και κάθε ομάδα
δραματοποιούσε τη δική της ιστορία.
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20 Απριλίου2013  Δουλέψαμε την αγάπη και τη συγγνώμη με το βιβλίο της
συγγραφέως κας Κατερίνας Τζαβάρα <<Που ν΄ απλώσω τόση αγάπη>>

Στην εκδήλωση συμμετείχε η παιδική χορωδία του Σύγχρονου Ωδείου και μίλησε η
παιδοψυχολόγος κ.Χάιδω Βογιατζή για την αξία της συγγνώμης στη ζωή μας.

Μεγάλοι και μικροί βίωσαν ένα ξεχωριστό πρωινό δημιουργίας με δραματοποίηση
και τραγούδι, κάναμε ακόμη εικαστικές δράσεις με δωράκια συγγνώμης για τους
γονείς μας. Δημιουργήσαμε το δικό μας παραμυθοτραγουδο που
δημοσιοποιήσαμε στο youtube με τίτλο «που απλώσω τόση αγάπη»
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Το δικό μας παραμυθοτράγουδο
«για την αγάπη & τη συγγνώμη»

Συγγνώμη υπομονή, Αγάπη δυνατή! 
Να παν οι λύπες μακριά. Γέλιο να έρθει και χαρά!
Πλυντήριο θα βάλω, σΣε όλα τα στραβά,
Καλούς αν έχω τρόπους, ολα θα βρουν σειρά,
Πλυμένα αγαπημένα ,ωραία λαμπερά
μα πρέπει να στεγνώσουν με τάξη όλα αυτά.
Συγγνώμη είναι το φάρμακο, που θα τα καθαρίσει
& τη μικρή ψυχούλα μου, χαρά θα τη γεμίσει
Δεν τα καθάρισε η γιαγιά,, τα ρούχα τα πλυμένα
είναι από μένα καθαρά & πολυαγαπημένα
Ένα σπιτάκι μαγικό, ολα θα τα στεγνώσει
πασπαλισμένο ζάχαρη, Αγάπη , Πίστη , Γνώση
Όσο στεγνώνουνε γλυκά, μοσχοβολά ζαχαρωτά!
Τι όνειρα κάνεις τρελά? ,Ξύπνα παιδί μου φτάνει πια!
Φωνάζει τώρα η μαμά ,τα όνειρα φεύγουνε μακριά κι είναι όλα ίδια όπως παλιά.
Ήταν στον ύπνο μου όλο αυτό? Μανούλα πόσο σ αγαπώ,
Συγγνώμη αγάπης σου χρωστώ ,Σαν ζουμερό ζαχαρωτό
Ένα συγγνώμη αληθινό,, τα αλλάζει όλα στο λεπτό.
Ένα συγγνώμη αληθινό,, τα αλλάζει όλα στο λεπτό.

• Στίχοι ΛΗΤΩ ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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Στόχος :1) Χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους, τα παιδιά να επιλύσουν τις
διαφωνίες τους. 2) Να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους
στους άλλους.

Χωρίσαμε τα παιδιά σε ζευγάρια και τους ζητήσαμε να συζητήσουν για την
αγαπημένη τους ασχολία , μέχρι τη στιγμή που θα δίναμε το σύνθημα να
σταματήσουν.Στο χτύπημα του χεριού γύριζαν πρόσωπο με πρόσωπο και έκαναν
ερωτήσεις ακούγοντας ο ένας τον άλλο προσεκτικά. Σε περίπτωση διαφωνίας , 
δραματοποιούσαν όπως μπορούσαν τις συγκρούσεις. Προκειμένου να βρούμε λύση
στη διαφωνία μας , κρατούσαμε το φανάρι της διαφωνίας και όταν άναβε το κόκκινο
το ζευγάρι σταματούσε να τσακώνεται .Στο πορτοκαλί σκεφτόταν για ποιο λόγο
διαφωνούσε ενώ στο πράσινο συνέχιζε να τσακώνεται.

Στόχος: Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μέσα από την κατασκευή
συναισθημόμετρων

Τα παιδιά κατασκεύασαν όπως μπορούσαν 3 συναισθημόμετρα: της χαράς, του θυμού
και της λύπης. Ακούγοντας φανταστικά σενάρια και ανάλογα με το συναίσθημα που τους
προκαλούσαν και την ένταση , ανέτρεχαν στο αντίστοιχο συναισθημόμετρο και
σημείωναν με κόκκινο χρώμα στης χαράς, με μπλε στου θυμού και μαύρο στης λύπης.
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Στις 13 του Ιουνίου 2013 , όλα τα μικρά παιδιά της πόλης μας, ήταν προσκεκλημένα στο
Νηπιαγωγείο «ΛΗΤΩ» για να απολαύσουν το νέο μουσικό παραμύθι της εξαίρετης συγγραφέως
παιδικών βιβλίων κας Κατερίνας Μουρικη , «Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ» Η κυρία Μουρικη που είναι
από τις πιο αξιόλογες σύγχρονες παραμυθούδες , ιδρυτικό μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής
συντροφιάς τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση και ήρθε από την Αθήνα για να παρευρεθεί
στην πρώτη επίσημη αυτή παράσταση του παραμυθιού της στην πόλη μας.

Ο «ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ» ήρθε «ΛΗΤΩ» μέσα από εκπλήξεις ανατροπές και δημιουργία , 
με πολλή, πολλή αγάπη, τραγούδι και χορό Την ιστορία δραματοποίησαν οι μαθητές του σχολείου με
έναν υπέροχο τρόπο που θα μείνει αξέχαστος σε μικρούς και μεγάλους. Έτσι το σχολείο έκλεισε το
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του ΥΠΕΠΘ "το περιβόλι των συναισθημάτων μας" που την φετινή σχολική
χρονιά υλοποιεί συντροφιά με το σημαντικότερο όλων των συναισθημάτων την «ΑΓΑΠΗ»

Στα πλαίσια της εκδήλωσης υπήρξε και έκθεση ποιοτικού παιδικού βιβλίου
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Αξιολόγηση του προγράμματος: 
«ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ»

Χρησιμοποιήσαμε δρόμους γνωστούς για τα παιδιά μας, 
όπως της μουσικής, της δραματοποίησης, της γραφής, του θεατρικού
παιχνιδιού και ανοίξαμε τις «πόρτες» για να μάθουν να εκφράζουν τα
πάντα, αναγνωρίζοντας ένα – ένα τα συναισθήματά τους. Κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, συζητήσαμε και προσδιορίσαμε τα
ενδιαφέροντά και τους προβληματισμούς τους. Θέσαμε ως πρωτεύοντα
στόχο να μάθουν μέσα από την ανακάλυψη και το παιχνίδι. Θεωρούμε
ότι τα παιδιά έμαθαν για την ύπαρξη διαφορετικών συναισθημάτων και
συνειδητοποίησαν ότι η έκφρασή τους δεν αποτελεί ντροπή, αλλά τρόπο
καλύτερης επικοινωνίας με τους γύρω τους. Έμαθαν να λύνουν τις μεταξύ
τους συγκρούσεις με καλύτερο τρόπο, χάρη στη βοήθεια της «Κ. Χελώνα
Ηρεμίας» και συνειδητοποίησαν την αξία της διαφορετικότητας και της
συνεργασίας μέσα από παιχνίδια, κατασκευές, παραμύθια και ιστορίες.  

Βάλαμε ένα λιθαράκι στην καλύτερη επικοινωνία γονέων, σχολειού και
παιδιών ,που είναι τόσο σημαντική για την καλύτερη και ομαλή ανάπτυξη
των μαθητών μας , ο ειλικρινής διάλογος προσφέρει μόνο οφέλη.

Η προϊσταμένη
«ΛΗΤΩ»

Τσακίρη Θεόκλη
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