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...ΑΝ ΔΕ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ΧΑΡΑ ... 
ΨΑΞΤΕ ΓΥΡΩ ΣΑς ΚΑΙ ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ!!! 



 Τα συναισθήματα είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο 
κομμάτι της ζωής μας. Λέγοντας συναισθήματα 
εννοούμε τη χαρά, τη λύπη, το θυμό, την αγάπη, το 
μίσος, τον ενθουσιασμό,το φόβο, τη φιλία, τη ζήλια, 
την απογοήτευση, τη μοναξιά, την ικανοποίηση... 
Είναι συναισθήματα που ο κάθε ένας από εμάς 
αισθάνεται. Τα παιδιά επίσης βιώνουν τέτοια 
συναισθήματα σε καθημερινή βάση και τα 
χρησιμοποιούν στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με 
τους άλλους. 

 

 Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να 
αναγνωρίζουν τα συναισθήματα 
τους καθώς και τα συναισθήματα 
των άλλων. 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα βασικά συναισθήματα 

Να αποδέχονται, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά 
τους, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά 

Να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα συναισθήματα των άλλων 

Να κατανοήσουν ότι τα συναισθήματα προκαλούνται από διαφορετικά 
ερεθίσματα σε κάθε άνθρωπο 

Να ακούν με προσοχή τους άλλους όταν μιλούν για τα συναισθήματά τους 

Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντίδρασης σε κάποιο 
συναίσθημα, αλλά κάποιοι από αυτούς πρέπει να αποφεύγονται! 

 



Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ... 
 



Για την επίτευξη των στόχων μας και την 
ολοκλήρωση του project ακολουθήσαμε τη μέθοδο 
της εργασίας σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική), 
μέθοδο που προάγει τη συνεργασία, την ανταλλαγή 
απόψεων, την επικοινωνία κια την αλληλεπίδραση 
ανάμεσα στα μέλη της (Ματσαγγούρας, 2000). 
Παρόλα αυτά, σε κάποιες από τις προτάσεις των 
παιδιών εργάστηκε η τάξη στο σύνολό της. 



Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους, να εντοπίζουν 
και να σέβονται τις ομοιότητες και διαφορές τους με τους 
άλλους και να ενδυναμωθούν κοινωνικοσυναισθηματικά. 

Ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα για την προώθηση της 
προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. 



 Το κάθε παιδί φτιάχνει το δικό 
του κομμάτι από το παζλ της 
ομάδας μας... 

 Το τραπέζι του βοηθού... 

 Ο πίνακας του βοηθού... 

 "Εγώ έγινα βοηθός!" ... 

 "Εγώ δεν έγινα βοηθός!" ... 



ΤΟ ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Κάθε εβδομάδα γίνεται η κλήρωση του 
"Βοηθού" της τάξης για μια ολόκληρη 
εβδομάδα. 
Σκοπός μας με τη συγκεκριμμένη 

δραστηριότητα είναι να συνειδητοποιήσουν 
τα παιδιά ότι ο καθένας μας αποτελεί 
ξεχωριστό άτομο και προσωπικότητα. 
Τι πιο όμορφο από το να μάθουμε 

πράγματα για τους συμμαθητές μας, τα 
οποία δεν τα γνωρίζουμε, και το πιο 
σημαντικό ότι θα γνωρίσουμε την 
οικογενειά του! 



ΟΙ "ΒΟΗΘΟΙ" ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙς 
ΤΟΥς 

 Υποδεχόμαστε κάθε εβδομάδα στην τάξη μας την οικογένεια του "βοηθού" 
μας. Το καθε παιδί παρουσιάζει τον εαυτό του και οι γονεις μας αναφέρουν 
πράγματα από την καθημερινότητά τους, όμορφες ιστορίες με πρωταγωνιστές 
τους μικρούς μας συμμαθητές, αστείες ιστορίες, πραγματα που αγαπούν να 
κανουν μαζί...  

Η κάθε παρουσίαση είναι μοναδική και πάντοτε πολύ σημαντική!!! 

 Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό για τη δραστηριότητα του βοηθού 
αφου τα αγαπημένα τους παιχνίδια, βιβλία, φωτογραφίες, παραμύθια που τα 
ίδια είχαν επιλέξει να φέρουν στο σχολείο λειτούργησαν πραγματικά σαν ένα 
πολύ ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. 

 



"Η ευτυχία βρίσκεται μέσα σε όλα τα 
πράγματα. 

Φτάνει να ξέρεις πως να τη βγάλεις!" 
Κομφούκιος  









ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ !!! 



"Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ" 

 Αναρωτηθήκαμε αν έχουμε βρεθεί και εμείς 
κάποια στιγμή στη θέση της 
πρωταγωνιστριάς μας... Μέσα μας όλοι 
έχουμε χιλιάδες συναισθήματα...  

 Ξέρουμε όμως να τα διαχειριζόμαστε και 
κυρίως να τα εκφράζουμε...; 

 

βιβλίο της Ε. Μουλάκη 

Ας αναρωτηθούμε τι 
μπορεί να σημαίνει η 
λέξη "συναίσθημα" 



 Για κάθε συναίσθημα...βρίσκουμε το αντιθετό 
του 

 Βρίσκουμε παράγωγες λέξεις... χαρα, 
χαρούμενος, χαρωπός... 

 Χωρίσαμε τα συναισθήματα σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες...στα ευχάριστα και στα 
δυσάρεστα 

 Κάθε χρώμα είναι και ένα συναίσθημα γιατί 
και τα χρώματα μπορεί να είναι χαρούμενα, 
θυμωμένα, φοβισμένα ή λυπημένα 



Πάνω σε ένα μπαλόνι ζωγραφίζουμε το 
συναισθημά μας 



Συζητάμε για τα θετικά και για τα αρνητικά 
συναισθήματα… 

 
 
 
 

Τι κάνω όταν αισθάνομαι ένα από τα κακά 
συναισθήματα; 

 
 
 
 
 

Τι κάνω όταν νιώθω ένα από τα καλά 
συναισθήματα; 

Προσπαθώ να το διώξω από 
μέσα μου γιατί μου κάνει 

κακό… 

Το κρατάω μέσα μου για να με 
συντροφεύει… 



"ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ = ΖΩ + ΓΡΑΦΩ" 

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παρατηρήσουν τους πίνακες ζωγραφικής 
και να περιγράψουν τι βλέπουν. 

Παρατηρώντας τους πίνακες σπουδαίων ζωγράφων και με τη συζήτηση 
δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν την καλαισθησία τους, να 
εκφράσουν τα συναισθηματά τους και να καταθέσουν τις απόψεις τους. 

Παρατήρηση έργων ζωγραφικής 



"ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΩΝ 
ΦΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΦΤΕΡΩΝ" 

 Τι παρατηρούμε;;; 
Το ανθρωπάκι που απεικονίζεται 
δεν έχει πρόσωπο και δε μπορούμε 
να καταλάβουμε τι αισθάνεται. 
• Πως αισθάνεται το ανθρωπάκι;;; 
Δίνουμε στα νήπια αντίγραφο του 
πίνακα και τους ζητάμε να 
ζωγραφίσουν πως μπορεί να 
αισθάνεται το ανθρωπάκι. 

πίνακας του Χ. Μιρό 



"ΤΙ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ…" 

Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι τα κάνει χαρούμενα και τι τα 
κάνει λυπημένα... 

 
 
 
 
Τι με κάνει αληθινά,                                  Τι με κάνει αληθινά, 
χαρά να έχω στην καρδιά                         λύπη να έχω στην καρδια 
βρίσκω λέξεις στο λεπτό,                          βρίσκω λέξεις στο λεπτό, 
που με κάνουν να χαρω...                        που με κάνουν να λυπηθώ... 

ποίημα της Ρ. Δαμηλάκη 



Κουβεντιάζουμε με τα 
παιδιά για τις στιγμές 
εκείνες που μας κάνουν 
να χαρούμε και για 
εκείνες τις στιγμές που 
μας έκαναν να 
λυπηθούμε. 
 



"ΧΑΡΑ ΤΗς ΖΩΗς" 

 Συζητήσαμε πως μας κάνει να αισθανόμαστε 
αυτός ο πίνακας, τα χρώματα που βρίσκονται 
σε αυτόν και αναρωτηθήκαμε για το σχήμα 
που χρησιμοποίησε ο ζωγράφος...μήπως η 
χαρά είναι ένας κύκλος; 

πίνακας ζωγραφικής του Ρ. Ντελονε 



Τραγουδάμε και χορεύουμε έτσι όπως νιώθουμε!!! 
 

Τα τραγούδια των συναισθημάτων είναι στο ρυθμό του γνωστού 
"Χόκυ Πόκυ". 



"ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ 
ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥς ΚΥΚΛΟΥς" 

 

 Γνωρίσαμε έναν ακόμη πίνακα ενός μεγάλου 
ζωγράφου και προσπαθήσαμε να 
εκφράσουμε τα συναισθήματα που μας 
προκαλουν και να αναρωτηθούμε πως μπορεί 
να αισθανόταν ο ζωγράφος την ώρα που 
δημιουργούσε... 

πίνακας  του W. Kandinsky 



Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα αντίγραφο του πίνακα του W. 
Kandinsky χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό υλικό...πλαστελίνη!!! 



Πίνακας των νηπίων του E.M.E.D.O.F 



"Το νησί 
 των Συναισθημάτων" 

Μάνος Χατζηδάκης 

 

Στο youtube είδαμε μία πολύ όμορφη ιστορία σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη 



Ο ΚΑΘΕΝΑς ΜΑς ΕΙΝΑΙ ΕΝΑς ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟς!!! 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ... 
 Με αφορμη τη δραστηριότητα του βοηθού κατανοήσαμε 

ότι όλοι ειμαστε διαφορετικοί. Σκεφτόμαστε διαφορετικά, 
ενεργούμε σε καποιες καταστάσεις διαφορετικά, τα 
συναισθήματά μας ειναι διαφορετικά, μας αρέσουν και 
αγαπάμε διαφορετικά πράγματα... 

 Παρ'όλα αυτά όμως ειμαστε μιά ομάδα και είμαστε 
φίλοι!!! Βοηθάμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και ...οι 
καλοί φίλοι ακούν ο ένας τον αλλο! 

Παρακολουθήσαμε στο διαδραστικό πίνακα την ιστορία 
ενός μικρού κοριτσιού που την έλεγαν Αργυρώ... Ας τη 
γνωρίσουμε... 





Μέσα από την ενασχολησή 
μας με τους ανθρώπους που 

έχουν κάποιες ιδιαίτερες 
ανάγκες μάθαμε να τους 

αποδεχόμαστε όπως ακριβώς 
είναι. Καλλιεργήσαμε θετικά 

συναισθήματα για το 
πολύτιμο δώρο της ζωής και 

της υγείας, χωρίς να 
νιώθουμε οίκτο για όσους το 
στερούνται, αλλά συμπάθεια 

και αγάπη. 





Ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο 
παραμύθι που μιλάει για τη θέληση 
και την αγάπη. 
Όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε 
να καταφέρουμε πολλά πράγματα 
και να είμαστε πραγματικά 
ευτυχισμένοι και αγαπημένοι 
μεταξύ μας φτάνει να υπάρχει 
εμπιστοσύνη και συνεργασία. 
 
Και όλα αυτά τα καταφέρνει ένα 
μικρό παιδί… 



Ας δούμε με τα μάτια 
..... 

της καρδιάς μας 

Πως νιώθω τον κόσμο όταν δε βλέπω… 



"ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗς" 

Επισκεπτόμαστε και ξεναγούμαστε 
στο Μουσείο Αφής. 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια και το ένα 
στέκεται πλάγια και πίσω από το άλλο και του 

κρατά το μπράτσο, φορούν μάσκες και 
αγγίζουν τα εκθέματα...  



Μαθαίνουν για το πως 
διαβάζουν, πως 

περπατούν και ότι για 
να επικοινωνήσουν τα 
άτομα με προβλήματα 
όρασης χρησιμοποιούν 
τις υπόλοιπες αισθήσεις 
τους. Τα παιδιά ήρθαν 
σε επαφή με τη μέθοδο 

Μπράιγ. 



ΠΑΙΖΟΝΤΑς... ΜΕ ΤΙς 
ΑΙΣΘΗΣΕΙς ΜΑς... 

Μπορούμε να μαντέψουμε τι 
είναι...; 



"THE SCREAM" 

"Κοιτώ με προσοχή τους πίνακες 
ζωγραφικής και ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω...μια 
τσιριχτή φωνή που κάτι θέλει να μας πει...“ 

 

Τι χρώματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος; 

Τι θέλει να δείξει; 

Τι μπορεί να νιώθει το πρόσωπο που 
εικονίζεται; 

Τι μπορεί να έχει συμβεί; 

του Έντβαρντ Μουνκ 



"ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΜΑς 
 ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ  

ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ!!!" 
Τι μας κάνει να φοβόμαστε 

περισσότερο...  
Ας το ζωγραφίσουμε... 

 
 
Τι κάνουμε για αυτό...; 
Τα ρίχνουμε σε καυτό νερό για να 

εξαφανιστούν!!! 
Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν 

είμαστε φοβισμένοι; 
 

Φοβάμαι όταν… 

Τι μας κάνει να 
νιώθουμε ασφαλείς; 

 



"ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΦΟΒΕ" 

Επίσκεψη στο 
Μουσείο 

Συναισθημάτων 





ΤΡΑΓΟΥΔΑΜΕ 
ΚΑΙ 

ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ !!! 

Αλλάζαμε με τα παιδιά κάθε φορά 
την εκφρασή μας και τον τόνο της 

φωνής μας κάνοντας συγχρόνως και 
τις ανάλογες κινήσεις με το σώμα 

μας. 



"ΧΩΡΙς ΘΥΜΟ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟς 
ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΟΤΕΡΟς!" 

 

 

 

"Κοιτώ με προσοχή τους πίνακες ζωγραφικής και 
ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω...κύριο με μουστάκι που μοιάζει 
να 'ναι λιγάκι θυμωμένος και ακόμη μουτρωμένος" 

 

 

Προσωπογραφία του Γ. Διαμαντόπουλου 

Ευρυπίδης  



ΤΙ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ 
ΘΥΜΩΝΩ... 

Τι μπορεί να μας 
θυμώσει 

περισσότερο; 
 

Πως νιώθουμε όταν 
είμαστε θυμωμένοι; 



"ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑς ΤΟ ΠΡΟςΩΠΟ ΜΑς 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ...ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΗ 

ΔΙΚΗ ΜΑς ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ" 



"OHHLAAAA!!! NOUS 
SOMMES LES 
COULEURS!!!" 

Στο χώρο του σχολείου μας ήρθε η 
ομάδα από το θέατρο Αερόπλοιο και 
παρακολουθήσαμε την παράσταση 
στη γαλλική γλώσσα. 



"ΞΥΠΝΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ" 

Επισκεψη στο χώρο του σχολειου μας  μία 
εκπαιδευτική ομάδα από το Βιωματικό 
σχολειο 



"ΕΝΑς ΠΑΛΙΑΤΣΟς ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ..." 



Ακούμε το τραγούδι του 
παλιάτσου και βλέπουμε τις 

εικόνες στο διαδραστικό. 
Αναρωτιόμαστε γιατί ο 

παλιάτσος είναι λυπημένος… 
Με πιο τρόπο μπορεί να νιώσει 

χαρά; 



ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑς ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Κατασκευάσαμε το ανθρωπάκι των 
συναισθημάτων με ανακυκλώσιμα 
υλικά 



ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΜΕ ΠΩς ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΜΕ 

ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ... 
 



Με τον πιο μαγικό τρόπο τα 
νήπια απέδωσαν όσα είχαν 
μάθει μέσω ενός θεατρικού 
μιούζικαλ... 

Την ιδέα την πήραμε από μία 
ταινία στο σινεμά "Τα μυαλά 
που κουβαλάς", η οποία είχε 
άμεση σύνδεση με το θέμα μας! 



"ΘΕΑΤΡΙΚΟ 
ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ" 

Χαίρομαι όταν... 

Φοβάμαι όταν... 
Θυμώνω όταν... 

 Λυπάμαι όταν... 

 Αηδιάζω όταν... 





Ας ΖΩΓΡΑΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑς ΡΟΛΟ.... 





Η πολιτεία των 
συναισθημάτων !!! 







ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ… ΑΠΟΚΟΜΗΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ 

ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. 
 

Κατανοήσαμε πόσο μοναδικό και 
ξεχωριστό είναι το κάθε παιδί. 

Τα παιδιά μας ένοιωσαν να 
αυξάνεται η αυτοεκτιμησή τους 
και η αυτοπεποιθησή τους. 

Έμαθαν να προσφέρουν βοήθεια 
σε όσους τη χρειάζονται και να 
χαίρονται για αυτό  

Ανέπτυξαν δεξιότητες φιλίας και 
συνεργασίας 

Το σημαντικότερο ήταν … το 
δέσιμο της ομάδας μας!!! 

 

 

 

 

Συνειδητοποίησαν πως 
εκφράζοντας τα συναισθηματά 
τους αποκτούν καλύτερη 
επικοινωνία με τους γύρω τους 





ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 "Γνωρίζω τα συναισθήματά μου" Διαθεματικές Δραστηριότητες, εκδόσεις 
Παπαδόπουλος 

 "Η παλέτα των συναισθημάτων“, Ε. Μουλάκη, εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 
 Συναισθήματα, εκδόσεις Μένανδρος 
 Ο κήπος των συναισθημάτων, Νίκη Κάντζου, εκδόσεις Δίπτυχο 
 Βήματα για τη ζωή. Πρόγραμμα Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

για το Νηπιαγωγείο, Νάντι-α Κουρμούση, εκδόσεις Σοκόλη- Κουλεδάκη 
 "Το χωριό του Όλοι μαζί", Σωκράτης Μαντζουράνης, εκδόσεις Καμπύλη 
 "Η Αργυρώ γελάει", Ross Tony- Ουίλλις Τζιν, εκδόσεις Πατάκη 



o Παλιάτσος, Παιδική χορωδία, youtube 

o Το νησί των συναισθημάτων, Μάνος Χατζηδάκης, youtybe 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΡΓΑ 
ΤΕΧΝΗΣ 

o Ντελόνε, Ρ., Η χαρά της ζωής 

o Μιρό, Χ., Το χαμόγελο των φλεγόμενων φτερών 

o Kandinsky, W., Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους 

o Μουνκ, Εντβαρντ, The scream 

o Διαμαντόπουλος, Γ., Προσωπογραφία κου Γ.Δ 
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