
  

 

  «Μη φοβάσαι, είμαστε εδώ» 
 

 

      

Ιδέες 

• Φτιάχνω το «Ποίημα της Φιλίας» 

• Ακούω ή διαβάζω το ποίημα του Γ. Ρίτσου: «Αν όλα τα παιδιά της γης» 

• Ακούω το παραδοσιακό τραγούδι της Δυτικής Θράκης: «Φίλοι μου καλώς ορίσατε» 
Βρίσκω αινίγματα και παροιμίες σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού 

 

 

 

«Μόλις τελείωσες τη ζωγραφιά σου 
και ένα παιδί έρχεται και σου τη σκίζει. 
Τι κάνεις;» 

Προχωράς για να πας στον πίνακα 
όταν ξαφνικά ένα παιδί σου βάζει τρικλοποδιά 
και πέφτεις κάτω. 
Τι κάνεις; 

Πάτε εκδρομή με την τάξη σου 
και βρίσκεσαι στο λεωφορείο με τους 
συμμαθητές σου. Όταν μια ομάδα παιδιών σε 
αναγκάζει 
να δώσεις τη θέση σου. 
Τι κάνεις; 

Δυο παιδιά μπαίνουν μπροστά σου 
ενώ περιμένεις στη σειρά 
για να ψωνίσεις ένα κουλούρι από την καντίνα 
του σχολείου. 
Τι κάνεις; 

Κάποιος σου πήρε το κολατσιό σου από την 
τσάντα. 
Τι κάνεις; 

Ένα παιδί σε σπρώχνει 
κι εσύ πέφτεις πάνω σε ένα άλλο παιδί. 
Εκείνο σου λέει πως εσύ έφταιγες. 
Τι κάνεις; 

Όλοι παίζουν σε μια μικρή ομάδα και εσένα σε 
αποκλείουν. 
Τι κάνεις; 

Πας να κάτσεις στην καρέκλα 
και ένα παιδί την τραβάει προς τα πίσω 
και πέφτεις. 
Τι κάνεις; 

Κάποια παιδιά σε κοροϊδεύουν 
γιατί είσαι διαφορετικός από αυτούς. 
Τι κάνεις; 

Ένα παιδί σε κοροϊδεύει 
για τα γράμματα που κάνεις. 
Τι κάνεις; 

 

Δημιούργησε τη γωνιά του Σχολικού Εκφοβισμού αναρτώντας σε 

κάποιο τοίχο της τάξης το υλικό που θα βρεις 

 

Φύλλα δραστηριοτήτων 

 

Τι θα έκανες στις παρακάτω συνθήκες; 

Παίξε παιχνίδια ρόλων με τους συμμαθητές σου 
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Φύλλα δραστηριοτήτων 

 Κόψε τις εικόνες και μιμήσου με κινήσεις τις καταστάσεις 

Παίξε παιχνίδια ρόλων με τους συμμαθητές σου 
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Κάνε ένα κύκλο με τους συμμαθητές σου και βρες μαζί τους τρόπους να χρησιμοποιείται τα χέρια σας! 

Παραδείγματα: 

«Τα χέρια είναι για …αγκαλιά!» 

«Τα χέρια είναι για …μασάζ!» 

«Τα χέρια είναι για να σηκώνω σακούλες!»… 

 

 
Μπορεί όλοι να είμαστε διαφορετικοί αλλά σίγουρα έχουμε κάποιο κοινό στοιχείο είτε στην εξωτερική μας 

εμφάνιση είτε στο χαρακτήρα. 

 

Κάνε ένα κύκλο με τους συμμαθητές σου και βρες με καθένα ξεχωριστά κάποιο κοινό που έχετε. 

 

Παραδείγματα: 

«Με τον Κώστα γελάμε με τα ίδια αστεία!» 

«Με την Μαρίνα έχουμε το ίδιο χρώμα μαλλιών!» 

«Με τον Αργύρη φτερνιστήκαμε μαζί!» 

«Και σε μένα και στη Βίκυ αρέσουν τα σκυλιά!»… 

 

 

 

 

 

 

Τα χέρια δεν είναι για να χτυπούν… 

 

Φύλλα δραστηριοτήτων 

 

Όλοι έχουμε κάτι κοινό! 
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Α Γ Α Π Η Τ Τ Α Θ Ζ 

Θ Υ Τ Ο Ψ Α Θ Γ Υ Η 

Υ Μ Ο Ν Χ Γ Υ Χ Μ Λ 

Μ Ο Ν Ο Σ Α Τ Ο Α Ε 

Ο Δ Ι Σ Ν Π Η Σ Κ Ι 

Σ Ε Α Β Λ Η Σ Ρ Ν Α 

Π Κ Α Λ Ο Σ Υ Ν Η Μ 

Ε Γ Ω Ι Σ Μ Ο Σ Φ Ξ 
 

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα προσπαθώντας να βρεις θετικές λέξεις. 

 

Ε ………………………………………………. 

Κ ………………………………………………. 

Φ ………………………………………………. 

Ο ………………………………………………. 

Β ……………………………………………….. 

Ι ………………………………………………... 

Σ ……………………………………………….. 

Μ ………………………………………………. 

Ο………………………………………………... 

Σ ……………………………………………….. 

 

 

 

Το κρυπτόλεξο των συναισθημάτων! 

 

Φύλλα δραστηριοτήτων 

 

Η ακροστιχίδα του Εκφοβισμού! 
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Θύτης        Εκδίκηση 

Αγάπη           Θύμα 

Σεβασμός                             Μίσος 

Συνεργασία                   Κακία                  

Ηρεμία           Ομαδικότητα 

Αποκλεισμός                   Φασαρία 

Σύγκρουση     Καβγάς 

Κατανόηση      Εκτόνωση 

Ευγενικός     Οξύθυμος 

Πράος           Αγενής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρες τις αντίθετες έννοιες 

 

Φύλλα δραστηριοτήτων 
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Φύλλα δραστηριοτήτων 

 Συμπλήρωσε την ιστορία γράφοντας τις δικές σου σκέψεις 

Ωχ! Πάλι 

ο Θύμιος! 

..................

..................

..................

............. 

 

  Α! Ωραία! Δώσε 

μου το κολατσιό 

σου, 

γιατί...........................

. 

...................................

...................................

...................................

...   

Αν  ο  Θύμιος  

σε χτυπήσει 

ή κοροϊδέψει 

ξανά, τότε 

........................

... 

 

................... 

........................

... 

........................

......μαζί...........

................... 

 

 ... 

 

. 

α......................

........................

............ 

 

........................

....... 

 

Μη φοβάσαι, 

Ευτύχιε! 

Είμαστε εδώ 

για σένα 

..........................

..........................

......... 

Ωχ, τι έγινε; 

Κανείς δε με  

φοβάται;.................

.................................

.................................

.................................

............... 

.................................

........................ 

.................................

........................ 

Χα! Χα! Χα! 

Τώρα πια  δε 

φοβάμαι! 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.............. 


