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Για να μάθεις Για να μάθεις 
πώς θα κάνεις φίλους, πώς θα κάνεις φίλους, 
χρειάζεσαι λίγα υλικά…χρειάζεσαι λίγα υλικά…

Κόλλα
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Αυτοκόλλητα τοίχου 
σε μορφή πλαστελίνης 

Γόμα

Σελοτέιπ

Ξυλομπογιές 
και μαρκαδόρους

Ψαλίδι
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Η φιλία είναι ένας Η φιλία είναι ένας δεσμόςδεσμός που δημιουργείται  που δημιουργείται 
ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Δυναμώνει με τον ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Δυναμώνει με τον 
χρόνο, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και με χρόνο, την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και με 

τις κοινές εμπειρίες. τις κοινές εμπειρίες. 

Απάντηση: ΒΟΗΘΕΙΑ, ΜΑΖΙ, ΧΑΡΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΠΑΡΕΑ, ΣΤΗΡΙΖΩ
Βρες μέσα στο κρυπτόλεξο 8 λέξεις που περιγράφουν τη φιλία.

ΚΕΦΑΤΟΣ



Ζωγράφισε τον εαυτό σου περιτριγυρισμένο από τους φίλους σου Ζωγράφισε τον εαυτό σου περιτριγυρισμένο από τους φίλους σου 
ή από αυτούς που θα ήθελες για φίλους. Ζωγράφισε μια          στο στήθος σου ή από αυτούς που θα ήθελες για φίλους. Ζωγράφισε μια          στο στήθος σου 

και έπειτα ένωσέ τη με αυτό που αισθάνεσαι.και έπειτα ένωσέ τη με αυτό που αισθάνεσαι.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣΘΥΜΩΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ

Αν περιτριγυρίζεσαι Αν περιτριγυρίζεσαι 
από φίλους, είσαι από φίλους, είσαι 

χαρούμενος. Κι αυτό χαρούμενος. Κι αυτό 
κάνει καλό στην καρδιά! κάνει καλό στην καρδιά! 

ΚΕΦΑΤΟΣΚΕΦΑΤΟΣ

ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣΣΤΕΝΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΤΡΕΛΑΜΕΝΟΣΤΡΕΛΑΜΕΝΟΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣΑΓΑΠΗΤΟΣ



Κύκλωσε τα χαρακτηριστικά που εκτιμάς σε έναν φίλο με μια πορτοκαλί ξυλομπογιά. 
Με μια μπλε ξυλομπογιά, κύκλωσε τα δικά σου χαρακτηριστικά που θα μπορούσε 
να εκτιμήσει σ’ εσένα ένας φίλος. Κάποια μπορεί να είναι και πορτοκαλί και μπλε!

Ορισμένες φορές, οι φίλοι Ορισμένες φορές, οι φίλοι 
μοιάζουν μεταξύ τους και μοιάζουν μεταξύ τους και 

έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά…έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά…

Κι άλλες φορές, είναι εντελώς Κι άλλες φορές, είναι εντελώς 
διαφορετικοί και συμπληρώνει διαφορετικοί και συμπληρώνει 

ο ένας τον άλλον. ο ένας τον άλλον. 

Ανεκτικός Αυθόρμητος Φιλικός Ευφάνταστος Αξιόπιστος

Στοργικός Έμπιστος Διακριτικός Ευαίσθητος 

Δοτικός

Αστείος

Συμπονετικός

Ρεαλιστής 

Πρωτοπόρος 

Θαρραλέος 

Γλυκός 

Εκφραστικός 

Αστείος 

Πρόθυμος 

Δημιουργικός 

Περιπετειώδης 

Ήρεμος

Δυνατός

Διαισθητικός 

Ανοιχτός 

Αθλητικός

Περίεργος

Παιχνιδιάρης

Κοινωνικός 

Ενεργητικός 

Πρωτότυπος

Επίμονος

Παθιασμένος

Υπεύθυνος



Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το καταλληλότερο πρόσωπο 
για να πιλοτάρει ένα αεροπλάνο;

Το να πιλοτάρει κάποιος Το να πιλοτάρει κάποιος 
αεροπλάνο μοιάζει αεροπλάνο μοιάζει 

με το να κάνει φίλους: με το να κάνει φίλους: 
είναι κάτι που διδάσκεται. είναι κάτι που διδάσκεται. 

Ακόμα κι αν κάποια κομμάτια Ακόμα κι αν κάποια κομμάτια 
της φιλίας μάς βγαίνουν φυσικά, της φιλίας μάς βγαίνουν φυσικά, 

ορισμένα άλλα διδάσκονται. ορισμένα άλλα διδάσκονται. 

Γιατί; Σημείωσε τη σωστή απάντηση:

ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΙΛΟΤΑΡΕΙ. ΗΞΕΡΕ ΑΠΟ ΜΩΡΟ.ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΙΛΟΤΑΡΕΙ. ΗΞΕΡΕ ΑΠΟ ΜΩΡΟ.

ΔΙΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΑΡΕΙ.ΔΙΟΤΙ ΕΜΑΘΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΑΡΕΙ.

Ο ΙΑΚΩΒΟΣΟ ΙΑΚΩΒΟΣ

Ο ΜΑΡΚΟΣΟ ΜΑΡΚΟΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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Ζωγράφισε μια
δίπλα στα παιδιά με τα οποία θα ήθελες να παίξεις. 



Αν είσαι συμμαθητής με κάποιον, Αν είσαι συμμαθητής με κάποιον, 
αν έχετε την ίδια ηλικία ή αν παίζετε αν έχετε την ίδια ηλικία ή αν παίζετε 

στην ίδια ομάδα ποδοσφαίρου, στην ίδια ομάδα ποδοσφαίρου, 
δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε 

υποχρεωτικά φίλοι. υποχρεωτικά φίλοι. 

Ακόμα κι αν συμπεριφέρομαι γενικά Ακόμα κι αν συμπεριφέρομαι γενικά 
με σεβασμό, δεν είμαι υποχρεωμένος με σεβασμό, δεν είμαι υποχρεωμένος 

να είμαι φίλος με όλους. Έχω δικαίωμα να είμαι φίλος με όλους. Έχω δικαίωμα 
να επιλέξω τους φίλους μου. να επιλέξω τους φίλους μου. 
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Σωτήρης 

Αλέξανδρος 

Γρηγόρης 

Για καθεμιά από τις ακόλουθες καταστάσεις, χρωμάτισε 
τη στάθμη του «φιλιόμετρου» στη δεξαμενή φιλίας. 

ΞΕΡΕΙΣ, ΣΩΤΗΡΗ, 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΩ 

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΟΥ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ…
...ΚΑΙ, ΜΜΜ...

ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΛΩ.

ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ! 
ΧΑΣΟΥ ΑΠΟ ΔΩ!

ΕΕΕ, ΓΡΗΓΟΡΗ… ΘΕΛΩ ΝΑ 
ΣΟΥ ΠΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ.



Βασισμένο σε μια ιδέα των Βασισμένο σε μια ιδέα των Margot Fried-FilliozatMargot Fried-Filliozat
(συμβούλου ανθρώπινων σχέσεων και εισηγήτριας (συμβούλου ανθρώπινων σχέσεων και εισηγήτριας 

συναισθηματικής εκπαίδευσης σε γυμνάσια και λύκεια) και συναισθηματικής εκπαίδευσης σε γυμνάσια και λύκεια) και Isabelle FilliozatIsabelle Filliozat
 (ψυχοθεραπεύτριας και φωτεινής εκπροσώπου της θετικής (ψυχοθεραπεύτριας και φωτεινής εκπροσώπου της θετικής

 γονεϊκότητας στη Γαλλία, με πλούσιο συγγραφικό έργο). γονεϊκότητας στη Γαλλία, με πλούσιο συγγραφικό έργο).

Τα σκίτσα είναι του Τα σκίτσα είναι του Éric VeilléÉric Veillé.

Η φιλία είναι πηγή ευτυχίας Η φιλία είναι πηγή ευτυχίας 
και αυτοπεποίθησης. και αυτοπεποίθησης. 

Αλλά το να κάνεις φίλους δεν είναι Αλλά το να κάνεις φίλους δεν είναι 
πάντα τόσο εύκολο! πάντα τόσο εύκολο! 

Υπάρχουν εμπόδια που πρέπει Υπάρχουν εμπόδια που πρέπει 
να υπερπηδήσεις, παγίδες που πρέπει να υπερπηδήσεις, παγίδες που πρέπει 

να αποφύγεις και δυσκολίες που να αποφύγεις και δυσκολίες που 
πρέπει να ξεπεράσεις. πρέπει να ξεπεράσεις. 

Εγώ είμαι Εγώ είμαι 
πολύ ντροπαλός…πολύ ντροπαλός…

Ο καλύτερός μου φίλος Ο καλύτερός μου φίλος 
παίζει μ’ ένα άλλο παιδί. παίζει μ’ ένα άλλο παιδί. 

Ζηλεύω. Ζηλεύω. Η Μαργαρίτα είπε Η Μαργαρίτα είπε 
πως δεν είμαι πια φίλη της. πως δεν είμαι πια φίλη της. 

Τι της απαντάω; Τι της απαντάω; 

ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΕΟ ΕΙΝΑΙ 
ΠΩΣ Η ΦΙΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙΠΩΣ Η ΦΙΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ.... . .

ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ! ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ! 

Μόλις ήρθα σε καινούριο Μόλις ήρθα σε καινούριο 
σχολείο και φοβάμαι πως σχολείο και φοβάμαι πως 
κανείς δεν θα μου μιλάει…κανείς δεν θα μου μιλάει…

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
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