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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΜΕ

30-40 λεπτά

Τα παιδιά να είναι ικανά να:
-Συνειδητοποιούν πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά, ώστε να τα
εκφράζουν σε περιπτώσεις της καθημερινής ζωής.
-Αναπτύσσουν δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας, ώστε να φιλτράρουν τα
συναισθήματά τους.
-Γνωρίζουν νέες μορφές επικοινωνίας, αντικαθιστώντας τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να
εκφράζουν τα συναισθήματά τους με διαφορετικούς τρόπους.

- Εικόνες τριών διαφορετικών προσώπων, τα οποία εκφράζουν τρία διαφορετικά
συναισθήματα: θυμό, χαρά και σύγχυση.
- Μια ιστορία και προτεινόμενες ερωτήσεις.

Η/Ο εκπαιδευτικός λέει στα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο. Αν το επιτρέπουν οι συνθήκες,
δίνει στα παιδιά την επιλογή να καθίσουν στο πάτωμα ή γύρω από το τραπέζι, ανάλογα με
το πώς νιώθουν περισσότερο άνετα. Επιτρέποντάς τους να κάνουν μια μικρή επιλογή ήδη
από την αρχή της δραστηριότητας, τα παιδιά αποκτούν μια αίσθηση ελέγχου. Επιπλέον,
αυτού του είδους η λήψη απόφασης είναι μια καλή αφετηρία για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και αυξάνει το κίνητρο του παιδιού να συμμετέχει. Αφού βεβαιωθείτε ότι
τα παιδιά είναι ήρεμα και έτοιμα, αρχίζετε τον διάλογο.
Αρχίστε τη συζήτηση με μια ερώτηση: «Θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που
θυμώσατε πολύ;». Αν τα παιδιά δυσκολεύονται να θυμηθούν ποια ήταν ακριβώς η
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Μετά από αυτή τη σύντομη συζήτηση, πείτε στην ομάδα ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα
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ερώτηση. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο για να βοηθήσουν τα παιδιά να εκφραστούν
Storytelling
goes like this: να αναπτύξουν δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας.
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In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw
it first and that it was his now.
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came

Η ιστορία έχει ως εξής:
Στο νηπιαγωγείο, ο καλύτερος φίλος του Όλιβερ είναι ο Πέτρος. Όπως και τις υπόλοιπες μέρες, ο
Όλιβερ και ο Πέτρος αποφασίζουν να παίξουν με τα αγαπημένα τους στρατιωτάκια. Κάθε μέρα ο
Όλιβερ παίρνει τον Spiderman και ο Πέτρος τον Batman. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έγιναν λίγο
διαφορετικά. Ο Όλιβερ δεν μπορούσε να βρει τον Spiderman πουθενά και έτσι πήρε τον Batman
στη θέση του. Όταν ο Πέτρος είπε στον Όλιβερ ότι ο Batman είναι η δική του φιγούρα και του
ζήτησε να του την επιστρέψει, ο Όλιβερ είπε ότι τον είδε πρώτος και ότι ήταν δικός του τώρα.
Ο Πέτρος εκνευρίστηκε πολύ και προσπάθησε να αρπάξει τον Batman από το χέρι του Όλιβερ. Ο
Όλιβερ κρατούσε σφιχτά τον Batman και δεν τον άφηνε. Τα δύο αγόρια κατέληξαν να τσακώνονται
τόσο έντονα που ο δάσκαλος ήρθε και πήρε τη φιγούρα και από τα δύο αγόρια.
Μετά από αυτό, ο Πέτρος και ο Όλιβερ ήταν ακόμη πολύ θυμωμένοι, αλλά μετά από λίγα λεπτά
ηρέμησαν και κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να είχαν αυτό τον ανόητο καβγά και ότι δε θα το
ξαναέκαναν ποτέ. Αντιθέτως, θα μιλήσουν για το πρόβλημα και θα βρουν μια λύση μαζί. Αφού
συμφιλιώθηκαν, αποφάσισαν να πάνε έξω και να παίξουν μαζί ποδόσφαιρο.
Αφού διαβάσετε την ιστορία, πείτε στα παιδιά ότι θα τους ρωτήσετε κάποιες ερωτήσεις για
την ιστορία. Μετά από κάθε ερώτηση πρέπει να αποφασίσουν ποιο συναίσθημα πιστεύουν
ότι είναι φυσικό να νιώσουν, σηκώνοντας την εικόνα ενός από τα πρόσωπα (θυμωμένο,
χαρούμενο και μπερδεμένο) στον αέρα.
Αφού σηκώσουν την εικόνα στον αέρα, πρέπει να εξηγήσουν γιατί σήκωσαν το
συγκεκριμένο συναίσθημα. Μπορείτε να ενθαρρύνετε τις δεξιότητες σκέψης τους με μια
σειρά από διαφορετικές επιμέρους ερωτήσεις.
Οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές και μπορείτε να τις αλλάξετε ή να τις προσαρμόσετε
ανάλογα. Αποτελούν ένα κίνητρο για να αρχίσει ο διάλογος.
1. Πώς ένιωθε ο Όλιβερ, όταν δεν μπορούσε να βρει την αγαπημένη του φιγούρα του
Spiderman; Τι κάνετε, όταν νιώθετε έτσι;
2. Πώς ένιωθε ο Όλιβερ, όταν πήρε την αγαπημένη φιγούρα Batman του Πέτρου; Πώς θα
νιώθατε, αν ήσαστε ο Όλιβερ;
3. Πώς ένιωσε ο Πέτρος, όταν ο καλύτερός του φίλος του πήρε την αγαπημένη του
φιγούρα; Πώς θα νιώθατε, αν ήσαστε ο Πέτρος; Γιατί; Είναι δύσκολο, όταν νιώθουμε έτσι;
4. Είναι εντάξει που θύμωσε ο Πέτρος;
5. Πώς νιώθετε σωματικά όταν είστε θυμωμένοι; Πονάει; Πού στο σώμα σας εμφανίζεται
αυτό το συναίσθημα; Μπορείτε να δείξετε πού; (Πείτε στο παιδί να δείξει με το χέρι του/της
το μέρος του σώματός του/της στο οποίο αναφέρεται). Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε
εκείνη τη στιγμή; Να φωνάξετε, να πηδήσετε, να τρέξετε, να γελάσετε, να τσακωθείτε,
κ.λπ.;
6. Ήταν σωστή η συμπεριφορά του Πέτρου να αρπάξει τη φιγούρα από το χέρι του Όλιβερ;
7. Θα μπορούσε ο Όλιβερ να κάνει κάτι διαφορετικό; (εδώ μπορείτε να δώσετε κάποιες
εισηγήσεις στα παιδιά, όπως: Θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από τον Πέτρο να βρει
τη φιγούρα του Spiderman ή να προτείνει να μοιραστούν τη φιγούρα του Batman; Πώς
θα ένιωθε τότε; Πώς θα ένιωθε ο Πέτρος; Γιατί; Σας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο; Αν ναι,
μπορείτε να εξηγήσετε; Πώς νιώσατε; κ.λπ.)

8. Πώς ένιωσαν τα αγόρια όταν ήρθε ο δάσκαλος και πήρε τη φιγούρα και από τους δύο;
Μετάνιωσαν που συμπεριφέρθηκαν με τον τρόπο που το έκαναν; Τι θα κάνατε αν ήσαστε
στη θέση τους;
9. Στο τέλος της ιστορίας, όταν συμφιλιώθηκαν, πώς ένιωσαν;
Αν σε μια ερώτηση τα παιδιά σηκώσουν διαφορετικές εικόνες (κάτι που προβλέπεται ότι
θα συμβεί), που σημαίνει ότι θα ένιωθαν διαφορετικά στην ίδια κατάσταση, ή ένα παιδί
δεν είναι σίγουρο για το τι θα ένιωθε και σηκώσει περισσότερες από μια εικόνες στην ίδια
ερώτηση, δείτε το ως μια τέλεια ευκαιρία να αρχίσετε διάλογο με τα παιδιά.
Ζητήστε από τουλάχιστον δύο παιδιά που σήκωσαν διαφορετική εικόνα ή περισσότερες
από μία, να εξηγήσουν την οπτική τους και ζητήστε από την υπόλοιπη ομάδα να πει τις
σκέψεις και τις απόψεις της.
Αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία να δείξετε στα παιδιά ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι
να εκφράσει κάποιος τα συναισθήματά του και ότι υπάρχει επιλογή για το τι να κάνουμε
όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τον έλεγχο των
συναισθημάτων μας.
Για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, ζητήστε από όλη την ομάδα να αναστοχαστεί
σχετικά με το γεγονός ότι έχουμε επιλογή για το πώς να συμπεριφερθούμε σε
συγκεκριμένες περιστάσεις και αν υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να εκφράσουμε τη
δυσαρέσκειά μας χωρίς να πληγώσουμε τους άλλους.
Συμβουλές για επιπρόσθετες ιδέες:
Πείτε στα παιδιά ότι αν θέλουν, μπορούν να αναπαραστήσουν την ιστορία του Όλιβερ και
του Πέτρου. Μπορούν πρώτα να παίξουν την εκδοχή που τους έχετε πει και στη συνέχεια
δώστε τους την ευκαιρία να παίξουν μια δεύτερη εκδοχή, δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να αλλάξουν την πορεία της ιστορίας κάνοντας άλλες επιλογές.

