
 
 

   
    Ευρωπαϊκή Ένωση                                 Υπουργείο Υγείας 
    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο          & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
                                                                                                   ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ  ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 
                                                                                               ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  
                                                                         
                                                                                   
              

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
«ΤΑ  ∆ΥΝΑΤΑ ΟΧΙ» 

 
 

 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ  
∆ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ -   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 



 1

 
 
 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
 

 
 
 

 

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ» 

 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (4-8) 

 



 2

 

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

   Τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησε μία προσπάθεια πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου από 

το νέο τμήμα «Πρόληψης, Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας», που έχε έδρα το κτίριο του 

Προληπτικού Ελέγχου του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Στόχος της 

προσπάθειας είναι η ενημέρωση παιδαγωγών για τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στον 

καρκίνο, μεταξύ των οποίων σημαντικότεροι είναι το κάπνισμα και η παχυσαρκία.  

Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων εκπονούνται προγράμματα με τη συγγραφή 

πρωτότυπων εκπαιδευτικών υλικών, βασισμένων στη συμπεριφορική θεωρία, με τεχνικές 

βιωματικής εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα τις διευθύνσεις  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και ∆υτικής Θεσσαλονίκης, προσκαλούνται οι 

εκπαιδευτικοί, εκπαιδεύονται στις τεχνικές και εποπτεύονται κατά την εφαρμογή των 

προγραμμάτων. Παράλληλα διεξάγονται έρευνες αξιολόγησης με ερωτηματολόγια ή ομάδες 

εστιασμένης συζήτησης για την εκτίμηση του άμεσου αποτελέσματος των εφαρμογών, αλλά και 

τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υλικών, πριν την ευρύτερη εφαρμογή τους. 

 

Σκοπός των ενεργειών είναι η πρόληψη της καρκινογένεσης σε επίπεδο συμπεριφοράς, όπου 

οφείλετε το 40-50% της αιτίας και η συμβολή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στην Πρόληψη, 

Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας. 

 

 

                                                              Ο ∆ιοικητής 

                του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»  

    

               Θρασύβουλος Βεντρούρης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

   

 

Η σύγχρονη εκπαίδευση και όχι μόνο στηρίζεται στην πληροφορία. Η κοινωνία μας έχει 

μετατραπεί σε μία κοινωνία πληροφορίας. Είναι όμως η Αγωγή Υγείας απλή πληροφόρηση 

και θα αρκούσε να δίνουμε στα παιδιά μας απλώς πληροφόρηση; Είναι αυτό ικανό να 

τους μετατρέψει σε ψυχοσωματικά ισορροπημένους ανθρώπους που να έχουν τον έλεγχο 

των ζωών τους; Οι Weare & Gray (1995) υποστηρίζουν ότι δεν μπορούμε να διδάξουμε 

στους νέους τη φροντίδα για τη σωματική τους υγεία, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τις 

ψυχικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Για παράδειγμα, αν επιδιώκουμε την πρόληψη του 

καπνίσματος, δε θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα δίνοντας πληροφορίες για τις συνέπειες που 

έχει στη σωματική υγεία.  Οι κίνδυνοι του καπνίσματος δεν είναι άμεσοι και η επισήμανσή 

τους δε βοηθά τους νέους που θέλουν να νιώθουν αποδεκτοί από τους φίλους τους. 

Χρειάζεται λοιπόν να μάθουν να αντιστέκονται  στις πιέσεις.   Εξάλλου, πόσοι από μας δε 

γνωρίζουμε τί είναι το καλύτερο για την υγεία μας και όμως δεν το εφαρμόζουμε; Τί είναι 

αυτό που χρειάζεται να γίνει; Το 1973 στην αναφορά της για την Αγωγή Υγείας, η 

Προεδρική Επιτροπή (President’s Committee) των ΗΠΑ αναφέρει ότι: «Αγωγή Υγείας είναι 

η διαδικασία που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ πληροφόρησης για την υγεία και της 

εφαρμογής της στην πράξη» (Breckon, 1998). Αυτή η γέφυρα είναι απαραίτητη από 

την προσχολική ή την πρωτοσχολική ηλικία, για να εδραιωθούν «καλές» 

συνήθεις για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας των νηπίων και 

αργότερα των εφήβων και ενηλίκων. 

  Η επιστημονική πληροφορία ότι η πιο έγκαιρη και αποτελεσματική 

παρέμβαση, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες αγωγής και προαγωγής της 

υγείας, πραγματοποιείται  στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, θα έπρεπε να  

είναι αρκετή για να στρέψει την προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Οι 

ερευνητές συμφωνούν ότι «η υγεία ενός πληθυσμού εξαρτάται κατά 20%  από  

βιολογικούς παράγοντες, κατά 20-30% από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, κατά 

10-20% από τις υπηρεσίες υγείας και κατά 40- 50% από την ανθρώπινη συμπεριφορά» 

Τούντας (2002). Καταλαβαίνει κανείς τη σημασία της εκπαίδευσης και της δυνατότητας 

Ευχαριστώ τους παιδαγωγούς 
Αργύρη ∆ρούγκα 
Αθηνά Παπαποστόλου 
Ελένη Μούρτζινου  
 
και τους ειδικούς 
Κυριακή Σαούλη 
Στέλλα Μπουχούνα 
 
για την κριτική τους ματιά στο υλικό
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παρέμβασης στο 40- 50%. Εδώ ακριβώς είναι που εργάζεται το Τμήμα Πρόληψης- 

Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ». Στην αποφυγή ανθυγιεινών 

συμπεριφορών και την  εγκαθίδρυση υγειών στάσεων απέναντι στον εαυτό, στους 

άλλους και τη Ζωή.  

  Το παραμύθι, το θεατρικό παιχνίδι και γενικότερα η βιωματική εκπαίδευση αποτελούν τη 

βάση του προγράμματος, που υλοποιείται με γνώμονα τη συμπεριφορική και γνωσιακή 

θεωρία και τη συναισθηματική εκπαίδευση. Η βιωματική μέθοδος αγωγής, θεωρείται η πιο 

κατάλληλη και αποτελεσματική μέθοδος για την Αγωγή Υγείας. Για τούτο παρατίθεται ένα 

εκτεταμένο θεωρητικό μέρος στο φάκελο «Κατευθυντήριες Οδηγίες» του CD-ROM.  

Η γνώση και η μάθηση δεν διδάσκεται, αλλά βιώνεται. Η εκπαίδευση θα πρέπει να 

στηρίζεται σε μάθηση, που να έχει νόημα για τους μαθητές, να είναι βιωματική. Έχει 

τεκμηριωθεί ερευνητικά, ότι «η χρήση της βιωματικής μεθόδου αυξάνει τη μάθηση και 

συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφοράς, ενώ ενισχύει την αυτοεκτίμηση του ατόμου». Η 

από καθέδρας φλυαρία δεν είναι καθόλου ελκυστική. Ο Καζαντζάκης (1883-1957) μας το 

λέει αυτό χαρακτηριστικά με το παράδειγμα του δασκάλου που αγωνίζεται να παραδώσει 

τους κανόνες της Γραμματικής την ώρα που οργιάζει η ανοιξιάτικη φύση από ευωδιές και 

κελαηδήματα πουλιών, για να του πει ο πιο απλοϊκός μαθητής της τάξης: «Πάψε, 

∆άσκαλε, ν΄ ακούσουμε τ΄ Αηδόνι!». Πρέπει να αγγίξουμε την καρδιά των παιδιών, όχι 

απλά να γεμίζουμε το μυαλό τους με γνώσεις. 

    

 

Αυτή είναι η πρόκληση: να ακούσουμε όλοι μαζί το αηδόνι, να 

επικοινωνήσουμε με τους μαθητές μας, να τους αγαπήσουμε και να τους πούμε 

με το παράδειγμα μας, τι πρέπει να κάνουν.... 
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 ΣΚΟΠΟΣ 

 
 Το πρόγραμμα  βασίζεται στη συμπεριφορική θεωρία και  απευθύνεται σε μικρά παιδιά 

ηλικίας 4-8 ετών. ∆ε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε αυτά για τις επιπτώσεις του 

καπνίσματος, γιατί θα τους γεμίζαμε με αγωνία για τους αγαπημένους τους ανθρώπους. 

∆ε θα μπορούσαμε να επιμείνουμε στην ιδέα της εξάρτησης, γιατί δε θα είναι εύκολο να 

την καταλάβουν, εκτός αν την προσωποποιήσουμε και τη βάλουμε σε παραμύθι. 

∆ε θα μπορούσαμε να τους δώσουμε το γνωστικό μέρος  των επιπτώσεων της  

καπνιστικής συνήθειας, γιατί είναι πολύ νωρίς για να το συλλάβουν και θα τα γεμίζαμε 

φόβους, εκτός αν διακωμωδούσαμε κάποιες επιπτώσεις, ώστε να τις μάθουν 

διασκεδάζοντας. 

Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε να τους εκπαιδεύουμε να λένε ΟΧΙ. Αυτό το μεγάλο 

κεφάλαιο θα μπορούσε να αρχίσει από αυτή την ηλικία. ∆εν είναι εύκολο να πεις ΟΧΙ, 

χρειάζεται να πιστεύεις στον εαυτό σου, να γνωρίζεις τις συνέπειες και να τις αντέχεις, να 

αντέχεις τη μοναξιά του ΟΧΙ, να αντέχεις την πρόκληση και να επιλέγεις αυτό που είναι 

σύμφωνα με τις αρχές σου. Είναι φανερή η συσχέτιση της δεξιότητας άρνησης με την 

ικανότητα αντίστασης στην πίεση συνομήλικου και την αυτοεκτίμηση του ατόμου. Όλα 

αυτά τα θέματα θα βιωθούν μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό «ΤΑ ∆ΥΝΑΤΑ ΟΧΙ». 

«ΟΧΙ». Μια τόση δα λεξούλα, που όμως μπορεί να αλλάξει τη ζωή των παιδιών μας ή να 

τα προστατέψει από μεγάλους κινδύνους, όπως το κάπνισμα, τα ναρκωτικά, τις 

σεξουαλικές μεταδιδόμενες ασθένειες κ.α. 

Το πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί με προγράμματα ειδικά στην πρόληψη της 

καπνιστικής συνήθειας στην Τετάρτη μέχρι Έκτη δημοτικού  ή και αργότερα.  Επιπλέον, 

να ενισχυθούν τα μηνύματά του και ιδιαίτερα η ανάπτυξη προσωπικής και κοινωνικής 

δεξιότητα άρνησης, που είναι αδύνατο να δημιουργηθούν  απλά με μία εφαρμογή 

προγράμματος αγωγής υγείας. Απαιτείται διαρκής εκπαίδευση με παρόμοια μηνύματα και 

δράσεις ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης του παιδιού. 

Τελικά η ικανότητα άρνησης αποτελεί βασική δεξιότητα Ζωής. Ας μάθουμε λοιπόν στα 

παιδιά μας να λένε ΟΧΙ. Αυτός είναι ο σκοπός μας, τίποτα περισσότερο και τίποτα 

λιγότερο.  

                                                                                   Η συγγραφέας 
                

                                                                              Κυριακή Παπαδημητρίου 
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 1η  ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωριμία – Συμβόλαιο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30΄ 
 

 
 Γνωριμία των μελών της ομάδας μεταξύ τους 
 Γνωριμία με το πρόγραμμα 
 Εξοικείωση των μαθητών με τη νέα μέθοδο διδασκαλίας 
 ∆ημιουργία κλίματος ευχάριστου και ασφαλούς 
 

 

 

 Στην πρώτη συνάντηση είναι καλό τα παιδιά να ενημερωθούν για τη   σημασίας 

της άρνησης και τη δύναμη που αποκτάει κανείς πάνω στον εαυτό του και σε 

δυσάρεστες καταστάσεις, καθώς μαθαίνει  να λέει ΟΧΙ ή να βάζει τα όρια.  

 Γνωριμία των παιδιών σε μια νέα βάση. Τα παιδιά θα γνωριστούν με άλλο τρόπο, 

τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον συντονιστή- δάσκαλο. 

 ∆ημιουργία των κανόνων του παιχνιδιού από την ίδια την ομάδα. Έτσι θα 

τηρούνται καλύτερα, αφού οι ίδιοι οι μαθητές θα περιφρουρούν τους νόμους, που 

«θέσπισαν». Οι «κανόνες» αναρτιούνται στην αίθουσα. 

 ∆ημιουργία αφίσας και «συνθήματος», που θα χρησιμοποιούνται στη διάρκεια των 

4-8 μηνών που θα διαρκέσει το πρόγραμμα. 

 Εισήγηση 

 ∆ραστηριότητα σε κύκλο (γνωριμία, κλείσιμο) 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες (φωτογραφίες, αφίσα) 

 Συζήτηση στην ολομέλεια 

 

 
 Ένα μεγάλο χαρτί  για την καταγραφή των «κανόνων του παιχνιδιού», 

 Χαρτί Α4,  

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές, 

 Μία μικρή ελαστική κόκκινη μπαλίτσα, για το παιχνίδι της γνωριμίας. 

 

 ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
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     Εισήγηση (5΄) 
  

 Παρουσίαση του προγράμματος. 

 ∆ύο λόγια από τον Συντονιστή  για το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, για το σκοπό 

του να μάθουν τα παιδιά πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους, να μάθουν να λένε 

ΟΧΙ .  

 Επίσης, για τη νέα μέθοδο εκπαίδευσης, που θα τους μάθει να αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματά τους, να παρατηρούν τον εαυτό τους, να ενισχύουν την 

αυτοεκτίμησή τους,  να βρούνε τη δική τους ταυτότητα, αποφεύγοντας τον ύφαλο 

της μίμησης, μέσα από την κατανόηση της επιρροής, που δέχονται από τους 

συνομήλικους, αλλά και των μηχανισμών της διαφήμισης.   

 Να  μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, όπως επίσης να 

αποφασίζουν εκείνοι για αυτόν.  

 

      Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄) 

  Τα παιδιά μπαίνουν σε κύκλο και πετούν ο ένας στον άλλον ένα μπαλάκι λέγοντας τι 

θα ήθελαν να κάνουν  στη ζωή τους ή τι τους αρέσει περισσότερο κοκ 

Καλέστε λοιπόν τα παιδιά σε δράση! Προσκαλέστε τα  να στηθούν σε κύκλο.  Πάρτε 

την κόκκινη ελαστική μπάλα στα χέρια σας και πετάξτε την στο πρώτο παιδί, λέγοντας 

το όνομά σας και κάτι που αγαπάτε (αντικείμενο, ιδέα..). Π.χ. « Με λένε Ελένη και  μου 

αρέσει ο καθαρός αέρας του  βουνού.» 

Το παιδί παίρνει την μπάλα και την πετάει στον επόμενο συμμαθητή του, λέει το όνομά 

του και κάτι που αγαπάει και συνεχίζετε έτσι η δράση, μέχρι να παρουσιαστεί όλη η 

ομάδα. 

Συζητείστε πάνω στο πώς αισθάνονται  τα παιδιά με αυτή την άσκηση. 

Κυρίως Δραστηριότητα  « Οι κανόνες του παιχνιδιού» 10’ 
 

Η ομάδα βάζει τους κανόνες συμπεριφοράς της και η ίδια βάζει τα όρια στον εαυτό 

της. Τους  κανόνες μπορούν να τους υπαγορεύουν ή να τους ζωγραφίζουν τα παιδιά. 

Ι. Μιλάει ένας κάθε φορά (μπορούμε να χρησιμοποιούμε την μπάλα στην αρχή 

μέχρι να συνηθίσουν - μιλάει εκείνος που κρατάει τη μπάλα), 

ΙΙ.   ∆εν διακόπτουμε αυτόν που μιλάει, 

ΙΙ.   Ακούμε προσεκτικά  τι λένε οι άλλοι, με σεβασμό, 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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ΙV.   Τηρούμε το ωράριο,  

V.     Συμμαζεύουμε την αίθουσα, πριν φύγουμε, 

VI. ∆εν συζητάμε για τα συναισθήματα των συμμαθητών μας με άλλους!  

Κοινοποιούμε μόνο ότι σχετίζεται με το γνωστικό μέρος του προγράμματος. 

 

Αναρτούμε στην τάξη το Συμβόλαιο της ομάδας, που μπορεί να ισχύει ευρύτερα για 

όλες τις δραστηριότητες της τάξης. 

 

                
 Τα παιδιά μιλάνε για το πώς αισθάνθηκαν. 

 Αναφέρουν με τι συναίσθημα φεύγουν. Εδώ έχουμε άλλη μία ευκαιρία να 

βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους. Για να 

τα βοηθήσουμε  κάνουμε μία χειροτεχνία με «φατσούλες», χαρούμενες, 

λυπημένες, θυμωμένες, αδιάφορες, ευχαριστημένες. Το κάθε παιδί θα έχει στη 

διάθεσή του μία γκάμα συναισθημάτων. Αν δε μπείτε στη διαδικασία να τα 

ζωγραφίσουν τα ίδια τα παιδιά (προτεινόμενο), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 

χάρτες  συναισθημάτων στην αντίστοιχη θεματική στο παράρτημα.  

 Μπορείτε ακόμα να κολλήσετε τις φιγούρες πάνω σε καλαμάκια και να τα κρατούν 

με ευκολία. 

 Καθιερώνεται ο χαιρετισμός στο τέλος κάθε συνάντησης. Η ομάδα βρίσκει ένα 

χαιρετισμό που να της αρέσει και να σχετίζεται με το πρόγραμμα. Θα  

αποχαιρετίζονται  με αυτόν στο τέλος κάθε συνάντησης.   

   

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 
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  2η  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΟΧΙ  

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30΄ 

 
 Γνωριμία με τα διάφορα «ΟΧΙ». 
 Γνωριμία με τη ∆υναμική του «ΟΧΙ». 
 Ανάπτυξη δεξιότητας άρνησης. 
 Ανάπτυξη διάκρισης. Πότε πρέπει τελικά να αρνούμαι;  
 

 

Στη δεύτερη  συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία μελέτης της άρνησης.   

Προσπαθούμε  να  γνωρίσουμε τα «ΟΧΙ», ως προσωπικότητες.  

Να τα ζωγραφίσουμε, να τα δραματοποιήσουμε, να τα υλοποιήσουμε, ώστε να τα  

γνωρίσουμε. 

 

 ∆ραστηριότητα σε κύκλο. Τον αποκαλούμε μαγικό κύκλο. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες. 

 Βιωματικές δραστηριότητες με κατασκευές. 

 Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

 Ένα μεγάλο χαρτί  για την απεικόνιση των  «ΟΧΙ» 

 Χαρτί Α4,  

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, ∆ακτυλομπογιές, 

 Παλιές κάλτσες, μεγάλα νούμερα, 

 Παλιά γάντια. 

 Παλιά υφάσματα, ρετάλια,  

 Κλωστές και βελόνες (μόνο για το Συντονιστή) 

 Κόλλα για ύφασμα,  

 Κουμπιά για μάτια. 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
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   Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄) 
    
       Οι μαθητές ζωγραφίζουν* σε μια κόλλα χαρτί ότι νομίζουν πως είναι το «ΟΧΙ»:  

o το «πεισματάρικο», δε θα φάω φρούτο, δε θα πλύνω τα δόντια μου, που θα 
μπορούσε να μοιάζει με μία θυμωμένη φατσούλα μικρού παιδιού, 

o το «χαιδεμένο όχι» ή το «κακομαθημενο» (εικόνα 1α), 
o το «κολλημένο»,  δε δοκιμάζω αυτό το φαγητό, μία πατημένη μουρίτσα ή ένα 

μικρό εγκέφαλο ή.....όπως το φανταστούν τα  παιδιά. 
  

 
 

Εικόνα (1α) : χαρακτήρες του «ΟΧΙ», το χαϊδεμένο 
 

o το «πατριωτικό», του π.χ. του 1940, θα μπορούσε να είναι μία φιγούρα ήρωα 
του 40 ή του 21, 

o το «αποφασιστικό», δεν μετακινούμε με τίποτα, δε θα καπνίσω ποτέ, ένα βράχος 
αμετακίνητος (πβ βιωματική άσκηση 3ης  ενότητας). 

o το «ηρωικό», Μωλόν λαβέ, ένας ήρωας, όπως ο Λεωνίδας. 
o το «αντιδραστικό όχι», «∆εν πληρώνω, δεν πληρώνω», ένας μαλλιαρός άπλυτος 

σκυλάκος, 
 

 
 

Εικόνα  (1β): Χαρακτήρες  του  ΟΧΙ ,  «Εγώ  δεν  πληρώνω» 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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o το «τεμπέλικο», δε διαβάζω, δεν καθαρίζω, δε μαζεύω τα παιχνίδια μου κλπ θα 
μπορούσε να απεικονίζεται ως  ένας αραχτός σκύλος,  
 

 
 

Εικόνα (1γ) : χαρακτήρες του «ΟΧΙ», το τεμπέλικο 
 

o το «δυνατό ΟΧΙ», θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα τέτοιο για την επόμενη 
συνάντηση. Είναι το σίγουρο ΟΧΙ, όπως  ο βράχος. Μπορούμε να το φτιάξουμε* 
ως ένα ∆ράκο. Ανοίγουμε την κάλτσα από μπροστά και προσθέτουμε κόκκινο  
ύφασμα έτσι ώστε να γίνει ένα στόμα που ανοιγοκλείνει. Καθώς ανοίγει 
αποκαλύπτεται το κόκκινο του στόματος. Μπορούμε να βάλουμε πράσινα λέπια 
στη ράχη του ∆ράκου και κουμπιά για μάτια. Ο ∆ράκος συμβολίζει τη ∆ύναμη. 

 
Εικόνα (1δ) : χαρακτήρες του «ΟΧΙ», το δυνατό 
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Μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα ΟΧΙ, αν και είναι 
αναμενόμενο η δική τους φαντασία να μας ξεπεράσει. 
*Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος είναι προτεινόμενη η ομαδική χειροτεχνία. 
Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά  να φτιάξουν τους χαρακτήρες του «ΟΧΙ», με 
γαντόκουκλες. Με παλιές κάλτσες, φτιάχνουμε γαντόκουλες σε διάφορα σχήματα. 
Μία κάλτσα διπλωμένη στο ύψος των νυχιών, και με αυτιά κολλημένα στην κάτω 
πλευρά και με κουμπιά για μάτια στο πλάι, γίνεται ένα ζώο, που το βαφτίζουμε για 
παράδειγμα το «ΟΧΙ του πείσματος». Όταν έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές 
στην τάξη μπορούμε να φέρνουμε την κούκλα στην επιφάνεια, για να 
συνειδητοποιούν την πράξη.  Επίσης, με γάντια που τους βάζουμε μαλλιά και μάτια 
φτιάχνουμε κούκλες που τις βαφτίζουμε ανάλογα.  

 Κυρίως Δραστηριότητα  (20΄) 
       Η κάθε ομάδα παίρνει κάποιους χαρακτήρες.  Ετοιμάζονται να τους παρουσιάσουν. 

Να δώσουν ζωή στις κούκλες. Να υποστηρίξουν την άποψή τους. 
 Αφού όλα τα ΟΧΙ μπορούν να παίξουν κουκλοθέατρο, ο Συντονιστής κλείνει την  
ενότητα με τα «ΟΧΙ» να μαλλώνουν μεταξύ τους για το ποιό είναι πιο χρήσιμο.  
 
 Ακολουθεί συζήτηση για το «Ποιό είναι τελικά το ποιό χρήσιμο»; Τα παιδιά 
μαζεύονται στο μαγικό κύκλο για να δώσουν μία  απάντηση. Ποιά «ΟΧΙ» έχουν 
δίκιο; Ποιά δικαίως αρνούνται; 

      
      «Πως  νιώθετε τώρα;» 
       Ποιό «ΟΧΙ» συμπαθήσατε; Ποιό «ΟΧΙ» θα παίξετε κουκλοθέατρο;  

 
Εικόνα (1ε):Συναισθήματα. Η έκφρασή τους είναι βασική προτεραιότητα του 

προγράμματος  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 
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Ποιό συναίσθημα αναγνωρίζετε στην καρδιά σας;  

Για  να καταφέρουν τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν βοηθήματα, όπως φατσούλες με συναισθήματα (βλ. παράρτημα), 

ένα είδος χάρτη συναισθημάτων για να βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να 

αναγνωρίζουν το δικό τους συναίσθημα. 

 

 

  ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
Συνεχίζουμε διαθεματικά να δουλεύουμε πάνω στο θέμα μέχρι την επόμενη ενότητα, 
με κατασκευές και αναφορές στην κατανόηση των μαθητών. 

Κατασκευάζουμε φατσούλες, που μπορούμε να κολλήσουμε σε καλαμάκια. Το κάθε 
παιδί μπορεί να έχει στη διάθεσή του μία γκάμα συναισθημάτων (χαρά, λύπη, θυμό, 
φόβο, αδιαφορία, κούραση, αγάπη, ηρεμία κλπ). Στο παράρτημα μπορείτε να βρείτε 
τόσο τα βασικά συναισθήματα όσο και βοηθητικό υλικό για τις κατασκευές σας. 
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 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: TΑ ΔΥΝΑΤΑ ΟΧΙ  - ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΟΧΙ 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30΄ 
 

 
 Γνωριμία με την έννοια του ΟΧΙ. 
 Γνωριμία με τη ∆ύναμη του ΟΧΙ. 
 Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια αρνούμαι και ενθάρρυνσή τους να 

εκφράζουν την άρνησή τους. 
 Τι με εμποδίζει να αρνηθώ; Τι φοβάμαι ότι θα χάσω; 

 

Στην τρίτη  συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία μελέτης της άρνησης.  ∆ουλεύουμε 

με έννοιες άρνησης και δυσκολίες άρνησης. Ποια είναι τα υποστηρικτικά εργαλεία της 

άρνησης. Γνώση, πίστη στον Εαυτό, στοχοθέτηση. Μέσα από την κινητική άσκηση 

δίνουμε τα μηνύματα στα παιδιά. 

 

 

 Κινητικές Ασκήσεις με συμβολισμό. 

 Ασκήσεις ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης. 

 ∆ραστηριότητα σε κύκλο. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες.  

 Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 
 Χαρτί  για την καταγραφή των ∆υνατών «ΟΧΙ» 

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές, 

 Οι φατσούλες 

 Ο ∆ράκος- ∆υνατό ΟΧΙ 

       
  Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄) 
 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Τους κόκκινους και τους μπλε. Ο συντονιστής μαζεύει  

χωριστά  τους κόκκινους και τους λέει πως ότι και  να τους ρωτούν θα απαντούν ΟΧΙ, 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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καταγράφοντας όμως μέσα τους ποιά από τα ΟΧΙ είναι τα ∆ΥΝΑΤΑ, αυτά που τα 

εννοούν, που έχουν υπόσταση, που στέκονται. 

 

 
 Εικόνα (2): Ο ∆ράκος που προστατεύει τον «Πύργο» 

 

Τους μπλε ο συντονιστής τους ενθαρρύνει να κατακλίσουν τους κόκκινους με ερωτήσεις. 

Πού μένεις; Σου αρέσει εκεί που είναι το σπίτι σου; Σου αρέσει στο σχολείο; Ποιο μάθημα 

σου αρέσει;  Θέλεις να παίξουμε; Πόσο σου αρέσουν οι καραμέλες; Έχει αδέρφια; Θέλεις 

να παίξουμε παρέα; κλπ Θα πρέπει να παρατηρούν πώς αισθάνονται με τις απαντήσεις. 

Η συνέχεια στο Συντονιστή: 

«Για να έρθουμε στο μαγικό κύκλο και να δούμε ποιο ζευγάρι θα μιλήσει πρώτο; 

Πώς αισθάνθηκες που ο Γιαννάκης έλεγε συνέχεια ΟΧΙ; 

Εσύ Γιάννη πως αισθάνθηκες; Θέλεις να καταγράψεις ποια ΟΧΙ ήταν τα ∆ΥΝΑΤΑ;» 

Μετά την καταγραφή των ΟΧΙ, γίνεται δεύτερος γύρος του παιχνιδιού, όπου οι κόκκινοι 

απαντούν μόνο τα ΟΧΙ που εννοούν και στα υπόλοιπα όπως ακριβώς αισθάνονται. 

«Πως  νιώθετε τώρα;» 

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί  και άσκηση επικοινωνίας. Η ειλικρίνεια είναι βασικό 

στοιχείο της επικοινωνίας. Το «ΟΧΙ» για να έχει ∆ύναμη πρέπει να είναι αληθινό. 
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Κυρίως Δραστηριότητα τρίτης ενότητας - Η άσκηση του Βράχου(20΄) 
 

Τα παιδιά στέκονται με τα πόδια ανοιχτά στο ύψος των ώμων και ελαφρώς λυγισμένα. 

Ανοίγουν τους ώμους προς τα πίσω και το κεφάλι στέκεται χαλαρά ανάμεσα στους 

ώμους. Η στάση που παίρνουν τα παιδιά  πηγάζει από την πίστη στον Εαυτό και 

συμβολίζει τη ∆ύναμη και τη σταθερότητα, όπως στο βράχο της εικόνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα (3): Ο Βράχος στέκεται αμετακίνητος και σταθερός, ανεπηρέαστος από τις εξωτερικές συνθήκες 

  

Συζητείστε πάνω στο πώς αισθάνονται με αυτή την άσκηση. Ένιωσαν τα χαρακτηριστικά 

του βράχου; Ποιά ήταν. Τι μας βοηθάει να είμαστε σταθεροί σαν βράχοι; 



 18

 

 

Αναγνώριση των συναισθημάτων με τη βοήθεια  των χειροτεχνιών και των χρωμάτων. 

Πολλές φορές θα υπάρχει δυσκολία να βρουν το συναίσθημα. Ρωτήστε τους να πουν πως 
αισθάνονται με ένα χρώμα. «Ποιό χρώμα σας έρχεται στο μυαλό;» 

 
 

Εικόνα 4: Μπορεί να είμαι συμπαθητικό, αλλά ξέρω να λέω ΟΧΙ 

 
 
 

 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
Συνεχίζουμε διαθεματικά να δουλεύουμε πάνω στο θέμα μέχρι την επόμενη ενότητα, με 
κατασκευές και αναφορές στην κατανόηση των μαθητών. 
 

Τους δίνουμε να ζωγραφίσουν το ∆ράκο του «Έτσι και έτσι» και το ∆ράκο του ΟΧΙ από 
το παράρτημα. 
 
 
Εκείνοι πώς φαντάζονται το ∆ράκο του ΟΧΙ που τους προστατεύει; 

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 
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4η  ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΧΙ- ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ  -ΒΑΖΕΙ ΤΑ 
ΟΡΙΑ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 40΄ 

 
 Γνωριμία με την έννοια του ορίου. 
 Να μάθουν οι μαθητές να  βάζουν τα όρια. 
 Γνωριμία με τη σχέση ΟΧΙ- ΟΡΙΟΥ. 
 Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια ΌΡΙΟ και σύνδεση του με την 

προσωπική δεξιότητα άρνησης. 
 Σύνδεση ορίου- αυτοφροντίδας- αυτοπροστασίας. 

 
Ενίσχυση της δεξιότητας  άρνησης μέσα από τη δυναμική των ορίων.  ∆ημιουργούν τα 

παιδιά κύκλους γύρω τους, μέσα στους οποίους αισθάνονται ασφαλείς. Μαθαίνουν να 

θέτουν τα ΟΡΙΑ με τη βοήθεια του ΟΧΙ. Ο ∆ράκος του ΟΧΙ, θα φέρει γύρω τους ένα 

κύκλο προστασίας και οι εξαρτήσεις, το «booling»,   ο ρατσισμός, η κακοποίηση και ότι 

άλλο θα σκεφτούν θα μένει έξω από τον κύκλο, ενώ θα αποδοθεί σε  μία κούκλα που θα 

κατασκευάσουμε όλοι μαζί, πριν την 4η ενότητα, στον ενδιάμεσο χρόνο. Οι κούκλες που 

θα κατασκευάσουμε μπορεί να αντιπροσωπεύουν ζητήματα που ήδη έχουμε 

διαπιστώσεις και παράλληλα να δούμε αλλαγές στη στάση των παιδιών, αναφορικά με 

αυτά τα θέματα. Τις κατασκευές μπορούμε να τις  συνεχίσουμε και άλλες μέρες, γιατί ο 

χρόνος δε θα είναι αρκετός. Μπορείτε να φτιάξετε μία την ημέρα. Σε περίπτωση που δε 

θα είστε έτοιμοι αφήστε το εργαστήριο λίγες μέρες πιο πίσω. 

 Στην τέταρτη συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία μελέτης του Ορίου. Πώς βάζω τα 

όρια προστασίας γύρω μου; Βοηθάει να πω όχι στο φίλο ή το αγαπημένο μου πρόσωπο;  

Μήπως έτσι βοηθώ και γω εκείνους που ζουν μαζί μου να καταλάβουν πότε ενοχλούμαι 

και μέχρι που μπορούν να με πλησιάζουν; 

 

 Kινητικές ασκήσεις με συμβολισμό. 

 ∆ραστηριότητα σε κύκλο. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες  

 Συζήτηση στην ολομέλεια 

 

 

  ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
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 Χαρτί Α4,  

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές, 

 Η κούκλα ∆ράκος- ∆ΥΝΑΤΟ ΟΧΙ. 

 Η κούκλα μάγισσα Καπνίστρω, 

 Η κούκλα Μάγισσα ∆ιαφήμιση, 

 Η κούκλα που κοροϊδεύει τους άλλους, γιατί είναι διαφορετικοί, 

 Η κούκλα που χτυπάει τα  άλλα παιδάκια, 

 Μία κορδέλα για να βάζουν τα όρια. 

     

   
  Εισαγωγική Δραστηριότητα (20΄) 

  Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια.  

  Κάθε ζευγάρι παίρνει μία κορδέλα.  Ένα- ένα ορίζουν με αυτές γύρω τους το  ζωτικό   

τους χώρο. Το ένα κάθεται μέσα στον κύκλο και το δεύτερο απέξω. Σιγά- Σιγά 

πλησιάζει το παιδί που είναι στον κύκλο. Μόλις το παιδί που κάθεται στον κύκλο 

αισθανθεί απειλή ή οποιοδήποτε δυσάρεστο συναίσθημα απαιτεί να σταματήσει το 

παιδί που κινείται. Πρέπει να πει ένα ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΧΙ, διαφορετικά το δεύτερο παιδί θα 

εισβάλει στον κύκλο. 

Επαναλαμβάνουμε την άσκηση  αντιστρέφοντας τους ρόλους. Τώρα το παιδί που 

κινούνταν μπαίνει στον κύκλο. 

Επιτηρούμε τη διαδικασία στενά. Για τούτο δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερους 

από 2-4 κύκλους, ώστε να παρακολουθούμε στενά. 

Όλα τα παιδιά θα πρέπει να μπουν στον κύκλο. 

Πώς αισθάνθηκαν; Κατάφεραν να βάλουν τα όρια; 

 

Κυρίως Δραστηριότητα  τέταρτης ενότητας  - Ομαδική (15΄) 
 
Γνωρίζουμε στα παιδιά τις κούκλες (που ακολούθως θα χρησιμοποιήσουμε σε 

δραματοποιήσεις στις επόμενες ενότητες), που θα κρατήσουν με τη βοήθεια του ∆ράκου- 

του «ΟΧΙ», έξω από τον κύκλο.  Τη διαφήμιση, την Καπνοβιομηχανίτστρω, τη ∆όνα 

Νικοτίνη κ.α. Μπορούμε να τις έχουμε κατασκευάσει στον ενδιάμεσο χρόνο. Οδηγίες για 

την κατασκευή τους θα  βρείτε στο Παράρτημα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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και προκειμένου να τους αποδώσουμε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά εξηγούμε στα παιδιά 

ποιοί είναι: 

               

Εικόνα 5 & Εξώφυλλου: «Το ξεκάθαρο ΟΧΙ» 

Η μάγισσα  ∆ιαφήμιση,  ραδιούργα, πονηρή και πάντα ψεύτρα μάγισσα, που 

θέλει να μας κοροϊδέψει για να κερδίσει χρήματα και δόξα. Μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της  σοκολάτας. Στις διαφημίσεις όσοι τρώνε πολλές 

σοκολάτες έχουν ωραία δόντια και είναι λεπτοί. Λέει αλήθεια η μάγισσα ∆ιαφήμιση; 

Η παντοδύναμη μάγισσα Καπνοβιομηχανίστρω που χρησιμοποιεί τη διαφήμιση  

και τη Νικοτίνη, για να πιάσει στα δίχτυα της  νέους ανθρώπους και να καπνίζουν όλη 

τους τη Ζωή, με σκοπό να κερδίζει πολλά χρήματα. Αντίθετα  εκείνοι χάνουν εκτός από 

τα χρήματά τους πολλά χρόνια από τη ζωή τους και ζωή από τα χρόνια τους, γιατί 

ασχολούνται συνέχεια με το να καπνίζουν. 

Η ∆όνα Νικοτίνη, κίτρινη, με άσχημη μυρωδιά, γλοιώδη και κολλιτσίδα. Η 

Νικοτίνη προκαλεί εθισμό, που τον αναπαριστούμε το να λέει συνέχεια το όνομά της 

(κολλάει η βελόνα).  
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  Η κούκλα που κοροϊδεύει τους άλλους. ∆ε δέχεται όσους  είναι διαφορετικοί. 

Γιατί; Επιμένουμε αν έχουμε τέτοια περιστατικά στο σχολείο ή την τάξη μας. Η κούκλα 

μπορεί να είναι όπως θα τη φανταστούν τα παιδιά. Εργαζόμαστε πάνω στην αποδοχή 

τους διαφορετικού. Πριν την κατασκευή μπορούμε να διαβάσουμε και ένα παραμύθι για 

τη διαφορετικότητα, όπως το Σι Σου Ντο σένα ξεχασμένο πιάνο του Αντώνη 

Παπαθεοδούλου (Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, 2006). 

 Η κούκλα που φέρεται βίαια. Γιατί; Εξηγούμε στα παιδιά γιατί θα μπορούσε 

αυτή η κούκλα να είναι βίαιη. Πώς θα ήταν το πρόσωπό της; Μήπως θα ήταν θυμωμένο; 

Μπορούμε  να διαβάσουμε το κατσούφικο αρκουδάκι του Αι- Βασίλη. Περί τα 

χριστούγεννα μπορούν τα παιδιά με μια αγκαλιά το καθένα (αγάπη) να θεραπεύσουν το 

αρκουδάκι και να του βάλουμε ένα ωραίο χαμόγελο…. 

 

Τα παιδιά φτιάχουν  όλα μαζί τον κύκλο γύρω τους. Ο Συντονιστής με τη βοήθεια του 

∆ράκου φυλάνε τον κύκλο να μην περάσει κανένας από τους ανεπιθύμητους μέσα.  

Ποιοί θέλουμε να μείνουν έξω από τον κύκλο; Τις κούκλες τις στερεώνουμε σαν 

σκιάχτρα, ώστε να υπάρχουν εκτός του κύκλου. 

Τί πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε προστατευμένοι;  

 

 

 «Πως  νιώθετε τώρα;»  

  Αναγνώριση συναισθήματος. Αφήνουμε τα παιδιά να μας δώσουν το συναίσθημα που 

αισθάνονται με ένα χρώμα. 

 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 

  

  Αφού οι κούκλες επιτελέσουν το ρόλο τους, μπορούμε να τις μετατρέψουμε σε 

κάτι θετικό. Το «κατσούφικο», θυμωμένο και βίαιο αρκουδάκι, μπορεί να γίνει 

χαρούμενο και γελαστό. Αυτή την αλλαγή, μόνο η αγάπη θα μπορούσε να την 

υλοποιήσει. Ας δώσουμε όλοι μια αγκαλιά στο αρκουδάκι…. 
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Εικόνα 6: Το όχι που προστατεύει. Η μάγισα το βάζει στα πόδια: «Καλά ντε φεύγω......»
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5η  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΥ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ- 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30΄ 
 

 

 
 Γνωριμία με την έννοια της αυτοεκτίμησης. 
 Γνωριμία με τη ∆ύναμη του ΟΧΙ και τη σχέση του με την εκτίμηση εαυτού. 
 

 

Στην πέμπτη συνάντηση θα επιδιώξουμε να συνειδητοποιήσουμε ποιά είναι τα 

εργαλεία με τα οποία θα ενδυμωθεί ο μαθητής. Θα δυναμώσει την αυτοπεποίθησή 

του. Θα δεχτεί θετική επιρροή από τους γύρω του. Είναι σημαντικό να μάθω να 

στηρίζω, αλλά και να δέχομαι τη στήριξη από τους άλλους. 
 

  

 Ενίσχυση αυτοεκτίμησης. 

 ∆ραστηριότητα σε κύκλο. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες  

 Συζήτηση στην ολομέλεια 

 
 

 

 Αντίγραφα αυτοπεποιθησόμετρου 

 Κόκκινοι μαρκαδόροι 

 

     

   
  Εισαγωγική Δραστηριότητα –Αυτοπεποιθησόμετρο (10΄) 

Οι μαθητές παίρνουν από ένα αυτοπεποιθησόμετρο, αντίγραφο του οποίου θα βρείτε 

στο παράρτημα (εργαλείο σαν θερμόμετρο που μετρά την αυτοπεποίθηση με 

υποκειμενικά κριτήρια) και ζωγραφίζουν με κόκκινο μαρκαδόρο, μέχρι του σημείου που 

τους πηγαίνει το χέρι.  

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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Συζητούμε πάνω στα αποτελέσματα της μέτρησης. Έχω αυτοπεποίθηση; Πως θα την 

ενισχύσω; Μπορώ να φανταστώ με ποιό τρόπο; Η μέτρηση παρ΄ότι είναι υποκειμενική 

είναι ενδεικτική της κατάστασης της αυτοεκτίμησης των παιδιών και χρειάζεται  

προσοχή στις ακραίες τιμές της. 

   

Κυρίως ∆ραστηριότητα πέμπτης ενότητας (20΄) 
 
Ερχόμαστε και πάλι στον κύκλο και ένας – ένας μπαίνει μέσα στον κύκλο. Οι υπόλοιποι 

γινόμαστε «∆ράκοι» που του φωνάζουμε τις ιδιότητες που θα θέλαμε να τους δώσουμε 

για να γίνουν πιο ∆υνατοί:  

 «Μπορείς να πεις ΟΧΙ» 

 «Είσαι Βράχος» 

 «Μπορείς να βάλεις όρια» 

 «Είσαι Σίγουρος για τον Εαυτό σου» 

 «Μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου» 

 «Είσαι ∆υνατός» 

Σύμφωνα με τη φορά του δείκτη των ρολογιών μπαίνουν όλοι στον κύκλο και 

«ενδυναμώνονται». 

 

 
 

Εικόνα 7:  Η δύναμη του κύκλου στην ενδυνάμωση του ατόμου 

ΕΙΣΑΙ	
ΔΥΝΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΙ	
ΒΡΑΧΟΣ	

ΜΠΟΡΕΙΣ

ΕΙΣΑΙ	
ΣΙΓΟΥΡΟ

Σ
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    Αισθάνομαι τώρα ποιό δυνατός; Τι με έκανε να αισθάνομαι καλύτερα; 

 

 

 

 
Εικόνα 8: «Από που φαίνεται πως δεν έχω αυτοπεποίθηση;»

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 
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6η  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΤΣΙΠΙΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ 
ΜΑΓΙΣΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΡΩΣ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 40΄ 

 Γνωριμία με την πίεση από συνομήλικο, με την αντίσταση στην πίεση 
συνομήλικου. 

 Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια αρνούμαι και ενθάρρυνσή τους να 
εκφράζουν την άρνησή τους. 

Στην έκτη  συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία της ίδιας της άρνησης.  Θα δούμε 
όλες τις εκδοχές. Ποιός είναι ο πιο ικανός, αυτός που είπε όχι ή αυτός που υποχώρησε 
στην πίεση του συνομήλικού του; Ποιός είναι πιο ελεύθερος; 

  

 ∆ραματοποίηση διαφήμισης, νικοτίνης. 
 Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. 
 ∆ραστηριότητα σε κύκλο. 
 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες  
 Συζήτηση στην ολομέλεια 

 Βίντεο προβολέας. 
 Παραύθι: Ο Τσιπιλός παρακολουθεί τις μάγισσες. 
 Μάγισσα ∆ιαφήμιση 
 Μάγισσα Καπνίστρω 
 Κούκλα παπαγάλος ή μαϊμού 

     Εισαγωγική  Δραστηριότητα  - Ο  χορός  της βροχής  (10΄) 
      Κυρίως Δραστηριότητα  (20΄) 

    ∆ιαβάζουμε ή παρουσιάζουμε το παραμύθι με προβολή ή το παίζουμε κουκλοθέατρο 
στα παιδιά και συζητάμε για την ανακάλυψη του Τσιπιλού. Πώς αισθάνεται ο Τσιπιλός; Θα 
τον επηρεάσει αυτή η ανακάλυψη στη ζωή του; Τί θα κάνει στη συνέχεια; 

Ο ΤΣΙΠΙΛΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΜΑΓΙΣΣΕΣ 
Αφήγηση του παραμυθιού και συνέχιση της ιστορίας από τους μαθητές.               

     «Πως  νιώθετε τώρα;»   

      Τί λέτε; Φέρνετε διαφημίσεις για την επόμενη φορά; Μπορούμε να αποκαλύψουμε 

και εμείς  τα ψέματά τους; 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (10΄) 
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 7η  ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΤΣΙΠΙΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΠΝΙΣΤΗ-  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30 ΄ 

 

 
 Γνωριμία με τη Νικοτίνη. 
 Γνωριμία με την Εξάρτησης. 
 Η Γνώση με Προστατεύει. 
 

 

Για πρώτη φορά ο Τσιπιλός θα δει ενήλικα να καπνίζει. Θα δει την επίδραση που είχε 

επάνω του η μάγισσα  διαφήμιση. Θα γνωρίσει τη Νικοτίνη και την εξάρτηση. Ο ήρωας 

όμως έχει ήδη πάρει τη γνώση (έχει αναγνωρίσει τις μάγισσες), οπότε είναι δυνατός. Η 

γνώση θα τον προστατέψει από την παγίδα της Καπνίστρως. Σίγουρα θα πει ΟΧΙ, το 

δυνατό ξεκάθαρο ΟΧΙ-∆ΡΑΚΟ. 
 

  

 ∆ραματοποίηση Μίμησης (Μαϊμού), ∆ιαφήμισης, Νικοτίνης. 

 Ενίσχυση δεξιότητας άρνησης. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες.  

 Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

 

 Ο ∆ράκος των ∆υνατών «ΟΧΙ» 

 Ο ήρωας Τσιπιλός (νέος, ωραίος, έξυπνος) 

 Η Νικοτίνη, άσχημη κούκλα, κίτρινη, βρωμερή. 

 Κούκλα ενήλικος καπνιστής. 

 Α4 κόλλες χαρτί και μπογιές 

     

   
      Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄) 

  «Κάνε ότι κάνω». Κάνουμε τις μαϊμούδες που κάνουν ότι κάνει η πρώτη. 
  Αναφερόμαστε στη μίμηση και την αντιγραφή ή την ταύτιση με πρότυπα και         
συμπεριφορές. 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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 Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζεύγη για να κάνουν την άσκηση σε δυάδες. Ο ένας είναι η 
διαφήμιση, ο δεύτερος η μαϊμού. Μετά μπαίνουμε στον κύκλο και διαδοχικά ο πρώτος 
δίνει το σύνθημα και οι υπόλοιποι σαν μαϊμούδες αναπαράγουν. 
 
 
  Κυρίως Δραστηριότητα  (20΄) 

∆ιαβάζουμε το Παραμύθι «Ο Τσιπιλός γνωρίζει έναν καπνιστή» 

Ο Συντονιστής διαβάζει το παραμύθι ή καλύτερα το παίζει κουκλοθέατρο. 

 

Ο Τσιπιλός επέστρεψε σπίτι του και φρόντισε να κρύψει καλά το θησαυρό του. Την 

επομένη θα σκεφτόταν πώς θα τον διέθετε στους ανθρώπους.   

 
Εικόνα 18: Ο θησαυρός της γνώσης 

 

Την άλλη μέρα το πρωί είχε βρει τη λύση. ∆εν μπορούσε να κρατήσει τη γνώση για τον 

εαυτό του. Θα πήγαινε από σχολείο σε σχολείο, από πάρκο σε πάρκο να το φωνάξει, να 

διαλαλήσει την αλήθεια. 

Γυρνώντα το μεσημέρι σπίτι του είδε έναν άνθρωπο να καπνίζει. ∆εν είχε δει άλλη φορά 

καπνιστή. Του φάνηκε τόσο περίεργο. Ακόμα και μια γάτα γύρισε με απορία να χαζέψει 

το αξιοπερίεργο όν, που έβγαζε καπνούς από το στόμα του. Ήταν  σαν τη σόμπα που 

ζεσταινόμαστε, μόνο που δεν είχε μπουρί.  Τον παρατήρησε λίγο καλύτερα και είδε πως 

πίσω του είχε μία σκιά. Κάτι ήταν εκεί που τον ακολουθούσε. Κάτι τον βασάνιζε. Ήταν μία 

άσχημη φιγούρα με απαίσια μυρωδιά, σαν τασάκι. Ήταν κολλημένη πάνω του και δεν τον 

άφηνε σε ησυχία. Ήταν η ∆όνα Νικοτίνη! Η βοηθός της Καπνίστρως....Πόσο ήθελε να τον 

βοηθήσει. Να του πει για το σχέδιο της μάγισσας αρχηγού, για τη μάγισσα διαφήμιση που 

τα έκανε όλα να φαίνονται τόσο όμορφα, ενώ ήταν αποκρουστικά. 

Πώς όμως να του μιλούσε; Ο καπνιστής  πέρασε και ο Τσιπιλός έμεινε άπραγος.  

Σίγουρα όμως μπορούσε να πει στους φίλου του την αλήθεια, ώστε να μην καπνίσουν 

ποτέ! 
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Τί λέτε; 

Τί μπορούσε να κάνει ο Τσιπιλός; 

Εσείς τί θα κάνατε; 

Είναι εύκολο να κόψει κανείς το κάπνισμα; 

Γνωρίζουν οι καπνιστές τη ∆ιαφήμιση, την Καπνίστρω και τη ∆όνα Νικοτίνη; 

 

 
 

 

Εικόνα 19: Ήταν κολλημένη πάνω του και δεν τον άφηνε σε ησυχία 

 

 

 

Ας ζωγραφίσουμε  την ιδέα μας, για το πως θα μπορούσε ο Τσιπιλός να βοηθήσει τον 

καπνιστή. Θα του μιλούσε; Θα του έδειχνε τη ∆όνα Νικοτίνη; Εσείς τι θα κάνατε στη 

θέση του; 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (10΄) 
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8η   ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΤΣΙΠΙΛΟΣ ΛΕΕΙ  ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΧΙ ΣΤΗ 
ΔΟΝΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗ &ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30΄ 

 
 Ικανότητα άρνησης στην πράξη. 
 Μπορώ να λέω ΟΧΙ, κάθε φορά που το πιστεύω. 
 Μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου από επιλογές που θα βλάψουν την υγεία 

μου. 
 

 

Στην όγδοη  συνάντηση μπαίνουμε στην άρνηση στην πράξη.  Τί είναι αυτό που 

στήριξε τον ήρωα μας να πει το ∆ΥΝΑΤΟ ΟΧΙ; Η γνώση για τους κινδύνους του 

καπνίσματος σε συνδυασμό με την αναγνώριση των ψευδαισθήσεων γύρω από το 

κάπνισμα, ταυτόχρονα με μία ξεκάθαρη αρνητική στάση απέναντι σε αυτή την 

ανθυγιεινή συνήθεια και εξάρτηση από τη Νικοτίνη, οδηγούν στο Ξεκάθαρο ΟΧΙ. 

  

 ∆ραματοποίηση Νικοτίνης και ∆ιαφήμισης. 

 Εδραίωση δεξιότητας άρνησης. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες.  

 Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

 

 Ένα μεγάλο χαρτί  για την καταγραφή των ∆υνατών «ΟΧΙ» 

 Χαρτί Α4,  

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές, 

     
 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
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    Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄) 

Κυνηγητό ∆όνας Νικοτίνης. 
Η μάγισσα Καπνίστρω, η ∆όνα Νικοτίνη και η ∆ιαφήμιση κυνηγούν τα παιδιά για να 
τα κάνουν καπνιστές. 
Φωλιά τους είναι τρείς κύκλοι που μπορούμε να φτιάξουμε με κορδέλα ή κιμωλία 
(αν είμαστε στην αυλή). Ο πρώτος είναι το ΟΧΙ, ο δεύτερος είναι η υγιεινή 
διατροφή και ο τρίτος είναι η σωματική άσκηση. Μέσα στη φωλιά τα παιδιά είναι 
προστατευμένα. 
Αλλάζουμε τους κυνηγούς, μόλις κουραστούν. Όσους πιάνουν γίνονται καπνιστές. 
 
Στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού δίνουμε στους καπνιστές την ευκαιρία να 
ελευθερωθούν, καθώς ασκούνται, τρώνε μήλα και γυρνούν την πλάτη στη 
Νικοτίνη. 
 
Στον κύκλο επιστρέφουμε όλοι νικητές. 
 

    Κυρίως Δραστηριότητα  (20΄) 

     

∆ιαβάζουμε ή παίζουμε κουκλοθέατρο τη συνέχεια  της ιστορίας του ήρωα μας. 

Ακολούθως τα παιδιά θα συνεχίσουν την ιστορία με τον δικό τους τρόπο. 

  Ο ήρωας μας ενηλικιώθηκε. Την πρώτη μέρα κιόλας στη δουλειά τον πλησιάζει ένας 

συνάδελφός του. «Ε, φίλε θες ένα τσιγάρο;» Ο Τσιπιλός εκπλήθηκε  και είδε τη Νικοτίνη, 

που είχε δει παλιότερα στον ενήλικο καπνιστή να ακολουθεί στο συνάδελφό του.... 

«Όχι φίλε μου, δε θέλω να με ακολουθεί αυτή η βρωμερή, κιτρινομούρα.» 

«Μα, τί είναι αυτά που λες; ∆ε με ακολουθεί κανείς, εγώ είμαι ελεύθερος». 

«Η Μάγισσα Καπνοβιομηχανίστρω σε έπεισε πως είσαι ελεύθερος. Η Μάγισσα ∆ιαφήμιση 

σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα ανάποδα. Είσαι παγιδευμένος στα δίχτυα της Νικοτίνης» 

«Μα τί λες; Ποιός σου είπε αυτές τις ψευτιές;» 

«∆ε μου τις είπε κανείς. Τις είδα μόνος μου. Μια μέρα πήγα στο δάσος για ......» και του 

είπε όλη την ιστορία. Ο συνάδελφός του τον κοιτούσε με απορία και με καχυποψία. Και 

αν ήταν χαζούλης; 

Έκανε ακόμη μία προσπάθεια. «Ε, φίλε  είσαι σίγουρος πως δε θες ένα τσιγάρο για να 

χαλαρώσεις;» 

Ο Τσιπιλός νιώθει το ∆ράκο του ΟΧΙ μέσα του. «ΟΧΙ», του απαντά με σιγουριά. Ο 

καπνιστής δεν τόλμησε να ξαναρωτήσει, έμοιαζε τόσο σίγουρος ο συνάδελφός τους, που 

δε φαινόταν να μπορεί να τον μεταπείσει. Θα ήταν σαν να ήθελε να μετακινήσει ένα καλά 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
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στερεωμένο βράχο- αδύνατο! Τον είχε μάλιστα επιρρεάσει τόσο, που άρχισε να κοιτάζει 

πίσω του, μήπως  και δει τη Νικοτίνη. Μια μέρα μάλιστα είδε μία σκιά και 

τρομοκρατήθηκε. Και αν είχε δίκιο ο Τσιπιλός; 

Ωστόσο, η Νικοτίνη και η ∆ιαφήμιση που είχαν πληροφορηθεί για τη ζημιά που τους 

έκανε ο Τσιπιλός, αποφάσισαν να τον μαγέψουν ιδιαιτέρως. Τον πλησίασαν με τα πιο 

ωραία πρόσωπά τους, με τις πιο δυνατές ατάκες τους.  

Τί του είπαν; 

Κατάφεραν να τον πείσουν ή έβαλε γύρω του ένα τοίχος προστασίας; Αν ναι, ποιο; 

Εδώ μπορούμε να δουλέψουμε σε μικρές ομάδες και να δώσουμε στα παιδιά το χρόνο να 

πουν την άποψή τους και να βαθύνουν την κατανόησή τους. Η ενεργητική συμμετοχή 

τους είναι προτεραιότητα του προγράμματος. 

 

Πώς αισθάνεσαι  ο Τσιπιλός; 

Εσύ θα μπορούσες να αρνηθείς; 

Πώς θα έλεγες το «ΟΧΙ;». 

Μετά τη σύζήτηση τα παιδιά μπαίνουν σε κύκλο και λένε το «ΟΧΙ» με το δικό τους 

τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20:  Η περιουσία του είχε γίνει «καπνός» 

 

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 
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9η ΕΝΟΤΗΤΑ: «Η παγίδα είναι για εκείνους που δεν ξέρουν 
να λένε ΟΧΙ»- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 40’  

 

 
 Επιπτώσεις από την αδυναμία μας να λέμε ΟΧΙ, να αντιστεκόμαστε στην πίεση 

των συνομήλικων ή της διαφήμισης. 
 Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά με ποιο τρόπο δε θα πέσουν στην παγίδα. 
 Μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου από επιλογές που θα βλάψουν την υγεία 

μου; 
 

 

Στην προτελευταία ενότητα μπορούμε να εργαστούμε  πάνω στις επιπτώσεις των 

αδυναμιών μας. Π.χ. δεν μπορώ να πω όχι, και ξεκινώ να καπνίζω με όλες τις 

συνέπειες για την  υγεία και τη ζωή μου. 

  

 ∆ραματοποίηση μίας παγίδας της Ζωής, που θα μπορούσε να είναι ο εθισμός. 

 Εδραίωση δεξιότητας άρνησης. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες. 

 Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

 

 Το παραμύθι « Η παγίδα», ηχητικό αρχείο με  χρήση κούκλας από τους 

παιδαγωγούς ή  παρουσίαση  κουκλοθέατρου ή απλή διήγηση. 

 Κορδέλες ή κολλητική ταινία για τον ορισμό των παγίδων. 

 Χαρτιά Α4 και  

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
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    Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄) 

 
Φτιάχνουμε στο χώρο μας παγίδες τις οποίες τις «ζωγραφίζουμε» με ταινία 
κολλητική ή κορδέλα ή σχοινί κατά προτίμηση έντονου χρώματος. Βάζουμε μουσική 
που αρέσει στα παιδιά και τα  αφήνουμε να κινούνται στο χώρο. Ο συντονιστής 
καταγράφει εκείνους που πατούν μέσα από την κορδέλα, οπότε πέφτουν στην 
παγίδα.  
Στον κύκλο αναλογίζονται γιατί έπεσαν μέσα; Ήταν αφηρημένοι; τί έφταιξε που 
έπεσαν μέσα; 
 

    Κυρίως Δραστηριότητα  9ης Ενότητας  (20΄) 

   ∆ιαβάζουμε στα  παδιά  την ιστορία. Τα παιδιά την ακούν από την πλευρά ενός από τα 

ζώα της   ιστορίας (ελέφαντας, ελεφαντίνα, τίγρης, λιοντάρι, μαιμού, γάιδαρος, γουρούνι, 

αλεπού, βούβαλος και ). Επιλέγουν από την αρχή ποιό ζώο θα ήθελαν να είναι και στη 

συνέχεια  θα πρέπει να παρουσιάσουν  ποια είναι η αδυναμία τους που θα μπορούσε να 

τους κοστίσει να πέσουν στην παγίδα.  

Επίσης πρέπεινα βρουν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να μην πέσουν στην παγίδα. 

  «Η παγίδα»  

Ένα παραμύθι της Κ. Παπαδημητρίου 

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε  ένας ελέφαντας, που του άρεσαν πολύ οι 

ελεφαντίνες. Επίσης ήταν πολύ κοινωνικός και είχε πολλούς φίλους.  Το 

λιοντάρι, που ήταν στενός του φίλος, τον προειδοποίησε ότι μια μέρα θα 

βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο. 

"Πιστεύω ότι θα είναι μια ημέρα θα έχεις σοβαρό  πρόβλημα εξαιτίας της 

προσκόλλησής σου στο αντίθετο φίλο, και ξέρεις ότι έχω πάντα δίκιο!" είπε το 

λιοντάρι. Και σα να  ήταν προφήτης ο ελέφαντα μας, ενώ  έτρεχε προς μια 

όμορφη ελεφαντίνα, έπεσε μέσα σε μία παγίδα, που είχαν φτιάξει άνθρωποι. Οι 

άνθρωποι είχαν βάλει μία ελεφαντίνα για δόλωμα. Πριν καταλάβει καλά- καλά 

τι έγινε, έπεσε στην παγίδα, που ήταν μπροστά στο θηλυκό. Ο ελέφαντας 

ούρλιαζε από πόνο και άρχισε να φωνάζει δυνατά για βοήθεια. Όλοι οι φίλοι 

του ήρθαν με τη σειρά. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  



 36

Πρώτος  έφτασε ο τίγρης. Πάντα έβρισκε έναν λόγο να είναι θυμωμένος! Τώρα, 

ήταν θυμωμένος με τον άνθρωπο, που έκανε την παγίδα. Ήταν τόσο 

θυμωμένος που δεν μπορούσε να ακούσει το φίλο του τον ελέφαντα, που 

εκλιπαρούσε για  βοήθεια. Μπορούσε μόνο να ακούσει τον εαυτό του. 

 

"Πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο και να τον σκοτώσω», είπε και 

εξαφανίστηκε, πριν το ελέφαντες μπορεί να πει μία λέξη. 

Το λιοντάρι ήρθε δεύτερο και μόλις είδε το φίλο του μέσα στην παγίδα, είπε: 

 «Σου είπα μόλις την προηγούμενη μέρα! Πρόσεχε! Και ξέρεις, πως έχω  πάντα 

δίκιο, γι' αυτό θα  έπρεπε να έχεις ακούσει εμένα. 

Είμαι ο βασιλιάς της ζούγκλας, μ 'ακούς; Έχω και θα έχω πάντα δίκιο!" 

Ο φτωχός ελέφαντας φώναζε  συνέχεια για βοήθεια. Αλλά ο φίλος του δεν τον 

άκουγε. Πλήρης από τον εαυτό του τον άφησε μόνο του στον πόνο του.     

                                                        Τότε έφτασε ο πίθηκος. Δεν               

μπορούσε να σταθεί σε ένα μέρος.                   

Δεν είχε μια μόνο σκέψη. Ξεκινούσε 

να πει στα ζώα της ζούγκλας ότι                             

 ο φίλος τους έχει πέσει σε παγίδα και 

μετά έλεγε ότι ο καιρός ήταν τέλειος 

και πόσο του αρέσουν οι μπανάνες. 

   Φυσικά, πολύ λίγα ζώα θα μπορούσαν 

να καταλάβουν για ποιο πράγμα μιλούσε. Η ιστορία του πίθηκου δεν ήταν  

καθόλου ξεκάθαρη ....Ο ελέφαντας φοβόταν πως από στιγμή σε στιγμή,  αν 

έφτανε ο άνθρωπος, θα έχανε την ελευθερία του. Και αυτό ήταν η καλύτερη 

αξία της ζωής του. Ήταν θλιβερό, γιατί να είναι τόσο απρόσεκτος.  Αργότερα, 

ήρθε ο γάιδαρος. Άκουσε τον πίθηκο και προσπάθησε να καταλάβει. Ποιος ήταν 

στην παγίδα; «Αν στην παγίδα ήταν ένα μεγάλο ζώο δεν θα μπορούσε 

ενδεχομένως να βοηθήσει", σκέφτηκε. Μόλις έφτασε και είδε τον ελέφαντα 

παγιδευμένο είπε: "Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω, όπως  

ακριβώς το σκεφτόμουν, δεν υπάρχει τρόπος για μένα να βοηθήσει ένα 

μεγαλύτερο ζώο", είπε και απομακρύνθηκε. 

"Περίμενε, γιατί δεν προσπαθείς;" παρακάλεσε ο ελέφαντας. 

Ο γάιδαρος όμως  ήταν βέβαιος ότι δεν υπήρχε τρόπος για να βοηθήσει το φίλο 

του. Έτσι, ποτέ δεν του έδωσε μια ευκαιρία. Πριν καλά- καλά φύγει ο  

γάιδαρος, ήρθε η αλεπού. Ήταν τόσο πονηρή. Είχε παρακολουθήσει όλα όσα 
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είχαν συμβεί και σκόπευε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Είπε λοιπόν στον  

ελέφαντα: 

 «Δεδομένου ότι κανένας από τους φίλους σας δεν μπορεί να σας βοηθήσει, 

είμαι η μόνη σας ελπίδα!" είπε με αυτοπεποίθηση. 

 "Είναι έτσι; Μπορείς να με βοηθήσεις; Πώς σκοπεύεις να το κάνεις αυτό; " 

ρώτησε με χαρά ο ελέφαντας.ν"Για να μάθεις πώς, θα πρέπει πρώτα να μου 

υποσχεθείς, πως θα με πηγαίνεις  οπουδήποτε θέλω για ένα-δύο χρόνια! Μόνο 

αυτό!" Είπε η αλεπού.  

«Δεν θα με βοηθήσει  δωρεάν… όχι δεν μπορώ να δεχτώ! Θέλω να είμαι 

ελεύθερος!  

 Έτσι αντίο πονηρή αλεπού και  δε 

        σε θεωρώ πια φίλη μου! " είπε  

        απογοητευμένος ο ελέφαντας.  

       Ένιωθε τόσο αβοήθητος, τόσο μόνος.  

       Τότε συνειδητοποίησε ότι  το θηλυκό 

       ήταν πάντα εκεί με τη διακριτική του  

       παρουσία. Δεν είπε κουβέντα, αλλά  

      τον συμπονούσε. Εκείνη τον αγαπούσε  

      σιωπηλά. Ο ελέφαντας είχε ξεχάσει ότι  

      ήταν και εκείνη εκεί. Το δόλωμα. 

      Σήκωσε τα μάτια του ψηλά και  

     την κοίταξε. Πόσο όμορφη ήταν. 

   Πριν να τελειώσει τις σκέψεις του, άκουσε το γουρούνι να έρχεται. Εκείνο 

γλίστρησε και σχεδόν θα έπεφτε μέσα στην παγίδα! Σκέφτηκε ότι ήταν φίλος 

του επίσης και ήλπισε ακόμα μια φορά σε βοήθεια. Το γουρούνι ήρθε κοντά 

στην παγίδα και είπε: "Έχω ακούσει ότι είσαι παγιδευμένος. Σου έφερα λίγη 

τροφή. Πρέπει να είσαι πεινασμένος. Είσαι καλά; " ρώτησε το γουρούνι.  "Θα 

πρέπει να αστειεύεσαι και βέβαια, δεν είμαι μια χαρά! Είμαι παγιδευμένος και 

απογοητευμένος από όλους τους φίλους μου! Αυτό πώς μπορεί να είναι καλό; 

Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ για το φαγητό. Ίσως θα έχω λίγη όρεξη αργότερα. 

Τώρα δεν πεινάω. " είπε με κατεβασμένο το κεφάλι ο ελέφαντας.«Πρέπει να 

ξέρεις ότι είσαι μια χαρά, αλλά δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Ίσως η 

ελαφαντίνα θα μπορούσε να έρθει κάτω, για να ολοκληρώσει την ευτυχία σου. 

Μπορείτε να κάνετε παιδιά,  να αγαπάτε ο  ένας τον άλλον σε μια παγίδα σαν 

αυτή και να ζήσετε μια ωραία ζωή. Είστε μια χαρά απλά   δεν το ξέρετε!", είπε το 
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γουρούνι. 

Ο ελέφαντας ήθελε να κλάψει. Όχι μόνο κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει, 

αλλά έπρεπε να ακούει  τις πιο παράλογες σκέψεις όλου του κόσμου. Ένιωθε 

συναισθηματικά παγιδευμένος, πως δεν υπήρχε διέξοδος, πως δεν θα υπήρχε 

ποτέ! Είχε απελπιστεί. Εκείνη τη στιγμή, άκουσε τα αιγοπρόβατα  να έρχονται. 

Αυτό που του συνέβηκε ήταν εντελώς απροσδόκητο. Οι κατσίκες άρχισαννα 

πέφτουν στην παγίδα μία- μία. 

  "Έι! Τι νομίζετε ότι κάνετε; Δεν υπάρχει  χώρος στην παγίδα για όλους μας!",  

είπε ο ελέφαντας πανικοβλημένος.  

Πάντα υπάρχει το χειρότερο.....σκέφτηκε όλο νεύρα. 

Ο ελέφαντας έμεινε έκπληκτος. Οι κατσίκες δεν είχαν καμία προσωπικότητα. 

Έπεσαν στην παγίδα, γιατί έπεσε η πρώτη. Τώρα ήταν όλοι παγιδευμένοι και η 

κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη ...Και να φανταστεί κανείς πως ήρθαν για 

βοήθεια. Τέτοια βοήθεια να του έλειπε! 

 

Η νύχτα έπεσε και ακόμα δεν είχε βρεθεί οριστική λύση. Έκλεισαν τα μάτια  για 

να κοιμηθούν. Τουλάχιστον η αγκαλιά τους κρατούσε ζεστούς, πάντα υπάρχει 

και η θετική πλευρά των πραγμάτων... 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήρθε η γάτα. Βρήκε στο φαγητό του ελέφαντα την 

εύκολη λύση για το τάϊσμα της ημέρας. Έκλεψε το φαγάκι που είχε φέρει το 

γουρούνι στον  ελέφαντα. Σε λίγο  μια άλλη γάτα ήρθε να κλέψει από αυτήν το 

φαγητό και υπήρξε μια πραγματικά μεγάλη μάχη. 

Η ελεφαντίνα ήταν τόσο λυπημένη. Δεν άντεχε να βλέπει όλους τους φίλους του 

αρσενικού ελέφαντα να τον αφήνουν αβοήθητο, να τον εκμεταλλεύονται ή να 

προσπαθούν να τον εξαπατήσουν. Ήθελε να πει "εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ 

πραγματικά νοιάζομαι για σένα. Σε παρακαλώ, μην ανησυχείς ", αλλά δεν 

μπορούσε να το πει. Ήταν τόσο ντροπαλή. Το πρώτο φως έφερε την ιδέα ότι οι 

κατσίκες θα μπορούσαν να πηδήσουν μέχρι τη μέση της παγίδας και στη 

συνέχεια μέχρι την κορυφή. Μετά από το πέρασμα όλου του κοπαδιού 

δημιουργήθηκε ένα είδος σκάλας! Ο ελέφαντας προσπαθούσε να αναρριχηθεί, 

αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο. Γλιστρούσε πάλι μέσα στην παγίδα. Ήταν πολύ 

βαρύς. Ήταν τόσο ανήσυχος να βγει από εκεί, πριν φτάσει ο άνθρωπος που 

έκανε την παγίδα. Σε μια στιγμή έβαλε όλη του τη δύναμη,  ένα είδος μαγικής- 

εσωτερικής δύναμης. Το θηλυκό του έδωσε να πιαστεί από ένα  κορμό και 

τράβηξε και εκείνη με όλη της τη δύναμη. Στο τέλος τα κατάφεραν! Χωρίς τη 
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βοήθεια των φίλου του,  είχε κερδίσει την ελευθερία του, προτού  έρθει ο 

άνθρωπος! Ευχαρίστησε την κατσίκα και τους ακολούθους της και μαζί με το 

θηλυκό ελέφαντα βιάστηκαν  να χαθούν μέσα  στην ζούγκλα. Τότε κυριολεκτικά 

έπεσαν πάνω στο  βουβάλι. Είχε ακούσει για τον φίλο του και άρχισε να έρχεται, 

αλλά ήταν τόσο αργό και έπαιρνε και κανένα υπνάκο όλη την ώρα, έτσι έχασε 

όλη την ιστορία! "Έχω ακούσει τα βάσανά σου και αποφάσισα να έρθω  να σε 

βοηθήσω. Μόνο που είσαι ήδη ελεύθερος! Πώς συνέβη;" ρώτησε το βουβάλι. 

«Μην ανησυχείς φίλε μου. Την επόμενη φορά ίσως να έρθεις στον κατάλληλο  

χρόνο! Τώρα όμως πρέπει να φύγουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, πριν  

φτάσει ο άνθρωπος. Σε ευχαριστώ  πάντως!   

Είσαι φίλος....", Είπε ο ελέφαντας. Όταν ήταν πια ασφαλείς , θυμήθηκαν όλη την 

περιπέτεια με την ελεφαντίνα και άρχισαν να διερωτώνται για το μαγικό χέρι 

που τους είχε  βοήθησε να βγουν. 

 

«Νομίζω ότι ήταν το χέρι του Αόρατου Ελέφαντα. Αυτή η μαγική δύναμη μέσα 

μου ήταν τόσο καλή αίσθηση, δεν αισθάνθηκα ποτέ πριν κάτι τέτοιο. Ήταν η 

δύναμη να υλοποιήσω την  τεράστια επιθυμία μου για ελευθερία!", είπε ο 

ελέφαντας. 

«Ήταν που ήσουν αποφασισμένος να τα καταφέρεις», είπε τρυφερά η 

ελεφαντίνα. «Όχι ήταν κάτι παραπάνω,  μαζί θα αναζητήσουμε ξανά αυτό το χέρι 

Βοήθειας στη ζωή μας. Αυτό το πολύ παράξενο συναίσθημα ότι δεν είμαστε μόνοι, 

ότι υπάρχει μια δύναμη να μας καθοδηγήσει και να μας προστατεύει!», δήλωσε 

εκείνος. 

«Να θυμηθούμε να διδάξουμε αυτή την ιστορία στα παιδιά μας! Μου φαίνεται ότι 

είναι το πιο σημαντικό πράγμα! ", είπε το αρσενικό. 

"Νιώθω την αγάπη μας, αυτό είναι  το  σπουδαιότερο", είπε το θηλυκό 

«Σίγουρα αγάπη μου! Τα δύο αυτά θέματα θα πρέπει να είναι η  τύχη μας! Ο 

θησαυρός μας στη ζωή", είπε ο αρσενικός ελέφαντας. 

 

"Εγώ ήδη αισθάνομαι... Γεια δες, οι φίλοι σου έρχονται προς εμάς!", είπε η 

ελεφαντίνα. 

«Μην ανησυχείς!  Δεν μπορούν πλέον να μας βλάψουν. Έχουμε τη δική μας 

άποψη και γι ' αυτό είμαστε ελεύθεροι!  
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Aς δούμε λοιπόν ποιο είναι το αδύναμο σημείο σας ως λιοντάρια; Από πού θα 

μπορούσατε να την πατήσετε;   

 Για να δούμε και τις τίγρεις. Ποιο είναι το δικό σας αδύνατο σημείο; 

       Αφού κάνουμε τον γύρο όλων των ζώων επανερχόμαστε στο κάθε παιδί για το κλείσιμο. 

 

 

 
 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ .... και μια νέα αρχή 
 
 
 
 

 
 

 
Μπορούν να εκφράσουν το συναίσθημά τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Μιμούμενοι ζώα. 

Ενθαρρύνουμε τα πιαιδά να πουν  ένα ζώο που θα εξέφραζε το συναίσθημά σου αυτή τη 

στιγμή. Μπορούν να το αναπαραστήσεουν  με παντομίμα, κίνηση ή φωνή. 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ (5΄) 
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10η  ΕΝΟΤΗΤΑ: «Ο Δράκος καταβροχθίζει την Καπνίστρω 
για πάντα» και το Ευτυχισμένο Τέλος των 
Παραμυθιών….ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 40΄  
 

 

  Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δύναμη της εκπαίδευσης. 

 Να καταλάβουν οι μαθητές  τη δύναμή τους  να αρνούνται. 

 Ταύτιση του ∆ράκου της Εκπαίδευσης με αυτόν του ΟΧΙ. 

 Ταύτιση της εκπαίδευσης με το θησαυρό της γνώσης. 

 

 

Στην τελευταία συνάντηση δίνουμε μία δυναμική προοπτική και ένα αίσιο τέλος,  όπως 

αρμόζει σε όλα τα παραμύθια, σε όλες τις ιστορίες και τις ζωές μας...  

Επίσης, τα παιδιά θα μπουν στη διαδιακασία να αποχαιρετίσουν το πρόγραμμα και τη 

δουλειά που έκαναν ως ομάδα. Ο αποχαιρετισμός είναι κομμάτι της καθημερινότητάς 

μας, ας τον αποδεχτούμε. Ας μάθουμε να τον διαχειριζόμαστε. Μπορούν να 

αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους σε ένα μεγάλο χαρτί. Η ομαδική αυτή ζωγραφιά 

είναι ο ωραιότερος τρόπος να κλείσει αυτή η ομάδα, αφήνοντας τη σφραγίδα του 

καθενός από την ομάδα. 

  

 ∆ραματοποίηση Καπνίστρως και ∆ράκου. 

 ∆ουλειά σε μικρές ομάδες. 

 Συζήτηση στην ολομέλεια. 

 Κλείσιμο ομάδας- ο κύκλος που μεγαλώνει. 

 
 

 

 Ένα μεγάλο χαρτί  για την καταγραφή των ∆υνατών «ΟΧΙ» 

 Χαρτί Α4,  

 Στυλό, Μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, δακτυλομπογιές, 

      ΣΤΟΧΟΙ 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 



 42

 Κούκλες ∆ράκου και Καπνίστρως 

     

   
    Εισαγωγική Δραστηριότητα (10΄)- Δράκοι και μάγισες- 

Κυνηγητό 

Τα μισά παιδιά γίνονται ∆ράκοι και τα μισά μάγισες. Το κυνηγητό αρχίζει με 2-3 
ζευγάρια κάθε φορά. Στο τέλος οι ∆ράκοι καταπίνουν τι μάγισες με μια αγκαλιά – 
γίνονται ΕΝΑ. 
 

 
     Κυρίως Δραστηριότητα  (20΄) 

 

Αίνιγμα: Ποιός είμαι που με γνώρισες ως αυτός που λέει ΟΧΙ και τώρα μπορώ να 

καταπιώ την Καπνίστρω και να την εξαφανίσω για πάντα; 

Βοήθεια στο αίνιγμα: 

Είμαι πράσινος (λέμε το χρώμα του ∆ράκου) 

Είμαι   ο ∆ράκος της Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ς 

Μπορώ να καταβροχθίσω την Καπνοβιομηχανία. 

Λύση 

Δράκος της Εκπαίδευσης (μαθαίνει  στα παιδιά να λένε ΟΧΙ) 

  

 

Αποχαιρετώ το ∆ράκο. 

Τα παιδιά αποχαιρετούν το ∆ράκο, ή του ζωγραφίζουν κάτι, ή τον αγκαλιάζουν, ή του 

γράφουν όλοι μαζί ένα γράμμα. 

 

Μετά τη σύζήτηση τα παιδιά μπαίνουν σε κύκλο και λένε το «ΑΝΤΙΟ» με το δικό τους 

τρόπο. Ο καθένας μπορεί να πει «ΟΧΙ» με το δικό του τρόπο. 

Ο κύκλος ανοίγει κι άλλο. Ο καθένας μπορεί να πει πως αισθάνεται. 

Ο κύκλος ανοίγει κι άλλο. Ο καθένας λέει «ΑΝΤΙΟ» με το δικό του τρόπο. 

 
 
 
 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 ΚΛΕΙΣΙΜΟ (10΄) 
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  Αξιολόγηση» του προγράμματος  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 30 ΄ 

 
Τα παιδιά με τη βοήθεια των παιδαγωγών συμπληρώνουν ή ζωγραφίζουν τα 
αντίστοιχα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Ι. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ  
 
 ΚΥΡΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
 

 ΘΥΜΟΣ: λύσσα, οργή, πικρία, αγανάκτηση, απόγνωση, αναβρασμός, ενόχληση, εκνευρισμός, 
εχθρότητα, μίσος και βία σε ακραίες καταστάσεις 

 
 ΘΛΙΨΗ: λύπη, πίκρα, ακεφιά, κατήφεια, μελαγχολία, αυτολύπηση, μοναξιά, καημός, 
απελπισία και σε παθολογικό βαθμό, κατάθλιψη. 

 
 ΦΟΒΟΣ: άγχος, αναστάτωση, νευρικότητα, έγνοια, κατάπληξη, τρόμος, ανησυχία, δέος, φρίκη, 
σκιάξιμο, τρομάρα. Στις ψυχοπαθολογικές του μορφές φοβία και πανικός. 

 
 ΑΠΟΛΑΥΣΗ: επιτυχία, χαρά, ανακούφιση, ικανοποίηση, ευεξία, ευαρέσκεια, διασκέδαση, 
καμάρι, αισθητική απόλαυση, ενθουσιασμός, τέρψη, ηδονή, ευφορία, κέφι, έκσταση, και σε ακραία 
μορφή, μανία. 

 
 

 ΑΓΑΠΗ: αποδοχή, φιλικότητα, εμπιστοσύνη, τρυφερότητα, ευγένεια, ταίριασμα, αφοσίωση, 
λατρεία, ξεμυάλισμα, έρωτας. 

 
 ΕΚΠΛΗΞΗ: σοκ, κατάπληξη, θαυμασμός, απορία. 

 
 ΝΤΡΟΠΗ: ενοχή, αμηχανία, απογοήτευση, τύψεις, ταπείνωση, εξευτελισμός, καταισχύνη, 
συστολή και μετάνοια. 

 
 Αδιαφορία 
 Απάθεια 
 Νωθρότητα ή πλήξη 

 
 Υπάρχουν όμως και «μικτά», όπως: 
Ζήλια, που επίσης περιέχει θυμό, λύπη και φόβο. 
 
 

 
ΑΡΕΤΕΣ που γεννούν αντίστοιχα συναισθήματα: 

 Ελπίδα 
 Πίστη 
 Κουράγιο 
 Μεγαλοψυχία 
 Ηρεμία 
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ΙΙ. ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΟΜΕΤΡΟ 
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ΙΙΙ. ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ- ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ- ΧΑΡΤΕΣ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
 
 
ΕΙΜΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ 
 
 

 
ΕΙΜΑΙ ΛΥΠΗΜΕΝΗ/ΟΣ 
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ΑΔΙΑΦΟΡΩ 
 

 
 ΕΙΜΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΗ/ΟΣ 
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ΒΑΡΙΕΜΑΙ 
 

 
 
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ 
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ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ 
 

 
 
ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ /ΟΣ 
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ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
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IV. ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Μaija Baric’ -Puppet Theatre 

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ 
 
 Βαμβάκι 
 Μαλλιά  για πλέξιμο σε χρώματα καφέ και μαύρο 
 Κάλτσες ναύλον  γυναικείες 
 Χάντρες και κουμπιά 
 Υφάσματα παλιά 
 Σχοινιά 
 Ξυλάκια λεπτά και μακριά 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
 
Φτιάχνουμε το κεφάλι και τα χέρια με βαμβάκι ή χαρτί, με το οποίο γεμίζουμε μία νάυλον 
κάλτσα.  
Σφίγγουμε με κορδόνη  στα 2/3 για να δημιουργήσουμε κορμό και κεφάλι.  
Φτιάχνουμε δύο μικρά ίδιου χρώματος χεράκια. 
Ράβουμε το ύφασμα στα χέρια και το περνάμε από το το κεφάλι. 
Η μαριονέτα μας είναι  τώρα ντυμένη. 
 
Βάζουμε χάντρες για μάτια ή κουμπιά, αν η μαριονέτα είναι μεγάλη. Κολλάμε ή ράβουμε 
μαλιά στην κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα αυτιά. Μπορούμε να κολλήσουμε και φρύδια, 
μύτη και στόμα. 
 
Αν στη μαριονέτα μας προσθέσουμε και πόδια , τότε φτιάχουνμε ένα συμπληρωματικό 
ξυλάκι με δύο θέσεις σχοινιού, για να  κινεί τα πόδια. 
 
Παίρνουμε ένα  ξύλο  που έχει μήκος το άνοιγμα των χεριών της μαριονέτας. Βαθαίνουμε 
- σκαλίζουμε  κυκλικά σε  πέντε σημεία ισομερώς κατανεμημένα. ∆ένουμε την άκρη του 
σκοινιού στο ξύλο και τι δύο ακιανές σε  καθένα από τα χέρια. ∆ένουμε τις δυο μεσαίες 
στα αυτιά τη μαριονέτας και την τελευταία στ ύψος της μέσης της. 
 
 
Η μαριονέτα ανοιγοκλείνει τα χέρια, κινεί το κεφάλι της και σκύβει. 
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V.   ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΟ ΔΡΑΚΟ ΤΟΥ «ΟΧΙ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ» 

 

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ, ΑΦΗΝΕΙ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ…. 

 



 55

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ, ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ 
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