ΦΙΛΙΑ
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Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ

90 (για όλα τα
μέρη)

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
-Εξερευνούν μέσω διαλόγου τι πιστεύουν για τη φιλία, ποιον θεωρούν φίλο και γιατί
-Αναπτύσσουν γνώσεις για τη φιλία
-Ενδυναμωθούν ώστε να δημιουργήσουν θετικές σχέσεις με αυτούς που θεωρούν φίλους
τους.

Οι εικόνες της ιστοριάς (διαθέσιμες στο http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2018/08/story.pdf), χαρτόνι, χρωματιστό ή άσπρο χαρτί, χρωματιστά μολύβια,
αυτοκόλλητα, ψαλίδια...

1o μέρος: Ο/Η εκπαιδευιτικός θα αρχίσει, εξερευνώντας μέσα από διάλογο, τι πιστεύουν
τα παιδιά για τη φιλία, ποιον θεωρούν φίλο και γιατί.
2ο μέρος: Διήγηση της ιστορίας «Δύο φίλοι».
Μια φορά και έναν καιρό, δύο αγόρια που ήταν πολύ καιρό φίλοι περπατούσαν μέσα στο
δάσος (εικόνα 1), όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μια μεγάλη και άγρια αρκούδα (εικόνα 2),
δείχνοντας τα κοφτερά νύχια της και βγάζοντας δυνατές κραυγές. Πόσο φοβήθηκαν
μπροστά σε αυτό το τρομακτικό άγριο ζώο! (εικόνα 3).Ο φόβος τους ήταν τόσο μεγάλος,
που ένα από τα αγόρια άρχισε να τρέχει και, χωρίς να κοιτάξει πίσω ή να ανησυχήσει για
κάτι, σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο και κρύφτηκε ανάμεσα στα κλαδιά, ώστε να μην μπορεί
να τον δει η αρκούδα και έτσι να μπορέσει να δραπετεύσει μετά (εικόνα 4). Το άλλο
αγόρι, κατατρομαγμένο, παρέλυσε από τον φόβο του και, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να
δραπετεύσει από το επιβλητικό ζώο και ότι ο φίλος του ήταν εκτός κινδύνου, παρέμεινε
στη μέση του μονοπατιού, ξάπλωσε κάτω στο έδαφος και προσποιήθηκε ότι ήταν νεκρός
(εικόνα 5).
Η αρκούδα, ξαφνιασμένη, τον πλησίασε και άρχισε να τον μυρίζει, περνώντας τη μύτη
του από όλο του το πρόσωπο, τα αυτιά, τον λαιμό, τα στήθος, τα πόδια, προσπαθώντας
να παρατηρήσει κάποια αντίδραση (εικόνα 6). Το αγόρι κρατούσε την αναπνοή του,
επειδή ήξερε ότι αν έκανε οποιαδήποτε έντονη κίνηση, η αρκούδα θα καταλάβαινε ότι
προσπαθούσε να την εξαπατήσει. Η αρκούδα μύρισε πάλι το πρόσωπό του, έγλειψε τα
μάγουλά του, περιεργάστηκε τα αυτιά του, βγάζοντας μικρά αλλά ήρεμα μουγκρητά
(εικόνα 7).
Μετά από πολλή ώρα που μύριζε το αγόρι, η αρκούδα, πιστεύοντας ότι το αγόρι ήταν
νεκρό και δεν αποτελούσε κίνδυνο για αυτήν, έφυγε (εικόνα 8).
Όταν το άγριο ζώο έφυγε, το άλλο αγόρι κατέβηκε γρήγορα από το δέντρο και ρώτησε
γελώντας το αγόρι που είχε παραλύσει στο μονοπάτι (εικόνα 9):
-Τι σου ψιθύρισε η αρκούδα στο αυτί;
-Μου είπε ότι αυτοί που αφήνουν τους φίλους τους σε ώρα ανάγκης δεν είναι πραγματικοί
φίλοι.
--Αφού πει την ιστορία, η/ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τα παιδιά να σχολιάσουν τι έγινε
στην ιστορία. Θα καθοδηγήσει τη συζήτηση προς τη συμπεριφορά του χαρακτήρα της
ιστορίας που δε βοήθησε τον φίλο του, θα μιλήσει στα παιδιά για το τι είναι η φιλία και πώς
πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους φίλους
τους και θα προσδιορίσει συγκεκριμένες
καλές συμπεριφορές (όπως π.χ. η βοήθεια
που πρέπει να δίνουμε ο ένας στον άλλο και οι
πράξεις στοργής), έτσι ώστε να καταλάβουν
τι είναι η φιλία και πώς πρέπει να είναι οι
σχέσεις ανάμεσα στους φίλους.
3ο μέρος: Η/Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από
τα παιδιά να φτιάξουν κάρτες, για να δώσουν
στους φίλους τους (αυτούς που είναι στην
τάξη, τους συμμαθητές τους).

Πρώτα, θα μιλήσει με τα παιδιά για τη σημασία του να κάνουν κάρτες και να τις δίνουν στους
φίλους τους, εξηγώντας τους ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα φιλίας. Στη συνέχεια,
η/ο εκπαιδευτικός θα τους δείξει πώς μπορούν να φτιάξουν μια κάρτα, δείχνοντάς τους
διάφορα είδη καρτών. Θα υπάρχει ένα τραπέζι με τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή
των καρτών και κάθε παιδί θα επιλέξει αυτά που χρειάζεται. Πρέπει να υπάρχουν αρκετά
υλικά, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις. Αν προκύψει κάποια σύγκρουση,
η/ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να μιλήσει στα παιδιά για το πώς να
αποφεύγουν και να επιλύουν τις συγκρούσεις με τους φίλους τους. Στο τέλος τα παιδιά
θα φτιάξουν κάρτες, τις οποίες θα παρουσιάσουν σε μια έκθεση.
4ο μέρος: Η/Ο εκπαιδευτικός θα καλέσει τα παιδιά να δώσουν τις κάρτες τους στους
φίλους τους και να πουν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο παιδί ως φίλο τους, βοηθώντας
τους με ερωτήσεις, μέχρι να μπορούν να κάνουν μια βασική περιγραφή της φιλίας με δικά
τους λόγια.
Επιπρόσθετες δραστηριότητες (εισηγήσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα «πάρτυ
φιλίας»):
Χορεύοντας πάνω σε χαρτί:
Η/Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει φύλλα εφημερίδας ή κομμάτια ύφασμα του ίδιου μεγέθους.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι παίρνει το ίδιο, είτε ένα φύλλο
εφημερίδας είτε ένα κομμάτι ύφασμα.
Τα ζευγάρια χορεύουν, καθώς η/ο εκπαιδευτικός παίζει μουσική ή χτυπά παλαμάκια.
Όταν η μουσική ή τα παλαμάκια σταματήσουν, τα ζευγάρια πρέπει να σταθούν πάνω στην
εφημερίδα ή το ύφασμα τους. Την επόμενη φορά που θα σταματήσει η μουσική ή τα
παλαμάκια, τα ζευγάρια πρέπει να διπλώσουν στη μέση την εφημερίδα ή το ύφασμα τους
και μετά να σταθούν πάνω του. Μετά από πολλές επαναλήψεις, το χαρτί ή το ύφασμα θα
γίνει πολύ μικρό, γιατί θα έχει διπλωθεί πολλές φορές, οπότε γίνεται όλο και πιο δύσκολο
για δύο άτομα να σταθούν πάνω σε αυτό. Τα ζευγάρια που έχουν κάποιο μέρος του
σώματός τους στο έδαφος βγαίνουν από το παιχνίδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται, μέχρι να
μείνει μόνο ένα ζευγάρι.
Πέντε νησιά:
Ζωγραφίστε με κιμωλία πέντε κύκλους στο πάτωμα, αρκετά μεγάλους ώστε να μπορούν
να χωρέσουν όλους τους μαθητές. Δώστε σε κάθε νησί ένα όνομα. Ζητήστε από όλους να
διαλέξουν ένα νησί στο οποίο θα ήθελαν να ζήσουν. Στη συνέχεια προειδοποιήστε τους
συμμετέχοντες ότι ένα από τα νησιά θα βυθιστεί στη θάλασσα πολύ σύντομα και όσοι
ζουν σε αυτό θα αναγκαστούν σύντομα να μετακινηθούν σε ένα άλλο νησί. Προκαλέστε
αγωνία και μετά πείτε το όνομα του νησιού που θα βυθιστεί. Οι συμμετέχοντες τρέχουν
σε ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα νησιά. Το παιχνίδι συνεχίζεται ώσπου όλοι να είναι
στριμωγμένοι σε ένα νησί.
Μην απαντήσετε
Ζητήστε από την ομάδα να σταθεί σε κύκλο. Ξεκινά ένα άτομο, κοιτάζοντας ένα άλλο και
ρωτώντας: «Ποιο είναι το καλύτερο σου χαρακτηριστικό»;
Ωστόσο, δεν θα απαντήσει αυτό το άτομο την ερώτηση, αλλά το άτομο στα αριστερά του.
Οι απαντήσεις μπορούν να γίνουν όσο πιο ευφάνταστες γίνεται!

