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Κόλλα
Ψαλίδι

Για να ανακαλύψεις τι είναι
η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ,
σου χρειάζονται λίγα υλικά:

Σελοτέιπ
Γόμα

Αυτοκόλλητα τοίχου
σε μορφή πλαστελίνης

Ξυλομπογιές
και μαρκαδόροι

Να ο κήπος μας! Ανακάλυψε τον πλούτο του.
Χρωμάτισε 4 λουλούδια, 4 έντομα και το νερό.

Χρωμάτισε τη σκηνή.
Η αυτοπεποίθηση, δηλαδή η εμπιστοσύνη
στον εαυτό σου, προκύπτει μέσα από
την εμπιστοσύνη σε 4 διαφορετικά πράγματα
που θα μάθεις να εξελίσσεις σε αυτό το βιβλίο.
Η εμπιστοσύνη καλλιεργείται!

Η βασική
εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη
στις σχέσεις

Η προσωπική
εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη
στις ικανότητές σου
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Γνώρισε τα παιδιά που θα σε συνοδεύσουν.

Θα μπορέσουν να είναι
μαζί μου κι οι γονείς μου;
Με λένε
.......................................................................

Τι είναι η εμπιστοσύνη;
Με λένε
...............................................................

Πανεύκολο!
Με λένε
.......................................................

Ωχ, θα δυσκολευτώ!
Με λένε
.............................................................
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Ένωσε κάθε παιδί με τη φράση που λέει, παρατηρώντας την έκφρασή του.

Θα σπείρουμε εμπιστοσύνη. Ποιος
θα φροντίσει μαζί μου τον κήπο;
Α όχι, θα δυσκολευτώ!

Πανεύκολο!

Μα τι είναι η εμπιστοσύνη;

Θα μπορέσουν να είναι μαζί
μου κι οι γονείς μου;

Υπάρχουν άλλα πράγματα που αρέσουν κι άλλα που δεν αρέσουν στους ήρωές μας.
Χρωμάτισε ό,τι σου αρέσει κι εσένα.

Με λένε

ÄçμÞôñç

Μ’ αρέσει
να διαβάζω
κόμικς.

Μου αρέσουν
τα σκυλιά.
Δεν μ’ αρέσει
να με υποχρεώνουν
να φιλήσω
κάποιον.

Δεν μ’ αρέσει
να με σηκώνουν
στον πίνακα.

Μ λέ

Μ’ αρέσει να παίρνω
καλούς βαθμούς
στο σχολείο.
Δεν μ’ αρέσει
να ξεκινάω
καινούργιες
δραστηριότητες.

Óïößá

Δεν μ’ αρέσει
όταν με μαλώνει
η δασκάλα.

Μ’ αρέσει να παίζω
με τον μπαμπά
και τη μαμά.

Μ’ αρέσει το παγωτό
φράουλα.

Μ’ αρέσει
να μπλέκομαι σε
καβγάδες.
Δεν μ’ αρέσει
να αλλάζω
φίλους.

Μ’ αρέσει να κάνω
μπάνιο στη
θάλασσα.
Δεν μ’ αρέσει
όταν κάνω
λάθη.

Δεν μ’ αρέσει
να διαλέγω
τα ρούχα μου.

Δεν μ’ αρέσει
να πηγαίνω
σχολείο.
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Δεν μ’ αρέσει
να μένω
για πολλή ώρα
καθιστός.

Μ’ αρέσουν
τα πιτζάμα
πάρτι.

Μ’ αρέσει να βλέπω
κινούμενα
σχέδια.

Με λένε

Μ’ αρέσουν τα
ζυμαρικά με σάλτσα
ντομάτας.

Δεν μ’ αρέσει
να παίζω
με κούκλες.

Μ’ αρέσει να πετάω
βότσαλα
στο νερό.

Μ’ αρέσει να κάνω
ερωτήσεις.
Δεν μ’ αρέσει
να κοιμάμαι
σε σπίτια
άλλων.

Δεν μ’ αρέσει
να με
σπρώχνουν.

ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Η αυτοπεποίθηση καλλιεργείται.
Ανακάλυψε τα 4 απαραίτητα στάδια για να γνωρίσεις τον εαυτό σου,
να αναπτύξεις την εσωτερική σου ασφάλεια, να τολμήσεις,
να αυξήσεις τις ικανότητές σου και να νιώσεις άνετα στη ζωή σου.

Είμαι ικανή.

Μπορώ να πλησιάσω
τους άλλους.

Είμαι αγαπητός.

Ξέρω τι θέλω.
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