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Αυτοκόλλητα Αυτοκόλλητα 
τοίχου σε μορφή τοίχου σε μορφή 

πλαστελίνης πλαστελίνης 

Γόμα

ΣελοτέιπΣελοτέιπ

Ξυλομπογιές Ξυλομπογιές 
και μαρκαδόρουςκαι μαρκαδόρους

Γεια! Είμαι η Σουρικάτα! Γεια! Είμαι η Σουρικάτα! 
Για να συμπληρώσεις Για να συμπληρώσεις 
αυτό το σημειωματάριο, αυτό το σημειωματάριο, 
χρειάζεσαι λίγα υλικά:χρειάζεσαι λίγα υλικά:
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Ορισμένοι άνθρωποι μοιάζουν να μη φοβούνται τίποτα, αφού είναι εκείνοι που 
προκαλούν φόβο στους άλλους. Ο καθένας μας έχει τους δικούς του τρόπους 

για να καθησυχάσει τους φόβους του. Ένωσε τον κάθε ήρωα με την τεχνική του.

Μουγκρίζω Μουγκρίζω 
και απειλώ.και απειλώ.

ΚρύβομαιΚρύβομαι
στο καβούκι μου.στο καβούκι μου.

Προειδοποιώ Προειδοποιώ 
τους άλλους.τους άλλους.

Κάνω θόρυβο και Κάνω θόρυβο και 
κουνάω το μαστίγιό μου. κουνάω το μαστίγιό μου. 

Μπορώ να προκαλέσω πόνο.Μπορώ να προκαλέσω πόνο.

Είμαι δυνατότερος Είμαι δυνατότερος 
και μεγαλύτερος και μεγαλύτερος 

απ’ όλους.απ’ όλους.



ΠροσωπικάΠροσωπικά , 
γνωρίζω τον φόβο πολύ καλά! γνωρίζω τον φόβο πολύ καλά! 
Θα σου δείξω, λοιπόν, πώς Θα σου δείξω, λοιπόν, πώς 

να καθησυχάσεις τους δικούς σου να καθησυχάσεις τους δικούς σου 
φόβους, χωρίς να γίνεις φόβους, χωρίς να γίνεις 

επιθετικός.επιθετικός.
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Μπορεί να φοβόμαστε διάφορα πράγματα. Κύκλωσε ό,τι σε φοβίζει.

Ο θάνατος

Οι καβγάδες των γονιών μου

Όταν με κοροϊδεύουν

Ένα λούτρινο αρκουδάκι

Η καταιγίδα

Ο γιατρός

Η δασκάλα
Η αποτυχία

Οι κλόουν

Οι καρχαρίες

Οι τιμωρίες

Ο θόρυβος

Ο λύκος
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Οι άνθρωποι που φωνάζουν
Οι μάγισσες

Τα φίδια

Οι γίγαντες

Το δάγκωμα ενός σκύλου

Οι αράχνες

Τα φαντάσματα Να μη μ’ αγαπούν οι άλλοι

Οι τρομοκράτες Ο χωρισμός των γονιών μου

Ένας κακός βαθμός στο σχολείο

Οι μπανάνες

Μια μαργαρίτα

Το σκοτάδι

Το νερό

Η μοναξιά
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Όπως κάθε συναίσθημα, ο φόβος είναι μεταδοτικός. 
Παρατήρησε κάθε χαρακτήρα και δείξ’ του πού να κρυφτεί. 

Για να βοηθηθείς, κοίτα καλά τα ρούχα και τα σπίτια. 
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Ακόμα κι αν δεν βλέπουμε Ακόμα κι αν δεν βλέπουμε 
οι ίδιοι τον κίνδυνο, όταν δούμε κάποιον οι ίδιοι τον κίνδυνο, όταν δούμε κάποιον 
που φοβάται, φοβόμαστε και κρυβόμαστε. που φοβάται, φοβόμαστε και κρυβόμαστε. 
Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη που ζουν Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη που ζουν 

σε ομάδες, συμπεριλαμβανομένων σε ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 
και των ανθρώπων. και των ανθρώπων. 



Ζωγράφισε αυτό το τέρας έτσι ώστε να γίνει τρομακτικό.



Μια ιδέα της Μια ιδέα της Isabelle Filliozat,Isabelle Filliozat, ψυχοθεραπεύτριας και φωτεινής εκπροσώπου  ψυχοθεραπεύτριας και φωτεινής εκπροσώπου 
της θετικής γονεϊκότητας στη Γαλλία, με πλούσιο συγγραφικό έργο.της θετικής γονεϊκότητας στη Γαλλία, με πλούσιο συγγραφικό έργο.

Τα σκίτσα είναι του Τα σκίτσα είναι του Fred BenagliaFred Benaglia.

Ποιος δεν θα ’θελε να είναι Ποιος δεν θα ’θελε να είναι 
ΣΟΥΠΕΡ ΔΥΝΑΤΟΣ και να μη φοβάται ποτέ; ΣΟΥΠΕΡ ΔΥΝΑΤΟΣ και να μη φοβάται ποτέ; 

Γνωρίζεις όμως ότι ορισμένοι φόβοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και μας προστατεύουν, Γνωρίζεις όμως ότι ορισμένοι φόβοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και μας προστατεύουν, 
ενώ άλλοι είναι εντελώς άχρηστοι και απλά μας δημιουργούν πρόβλημα; ενώ άλλοι είναι εντελώς άχρηστοι και απλά μας δημιουργούν πρόβλημα; 

Φοβάμαι στην πισίνα!Φοβάμαι στην πισίνα!
Φοβάμαι όταν τσακώνονται Φοβάμαι όταν τσακώνονται 

οι γονείς μου.οι γονείς μου. Φοβάμαι τη δασκάλα μου.Φοβάμαι τη δασκάλα μου.
Φοβάμαι ότι κανείς Φοβάμαι ότι κανείς 

δεν μ’ αγαπάει.δεν μ’ αγαπάει.

Είναι φυσιολογικό, όλος ο κόσμος φοβάται. Μπορείς όμως να εξασκηθείς Είναι φυσιολογικό, όλος ο κόσμος φοβάται. Μπορείς όμως να εξασκηθείς 
ώστε να φοβάσαι λιγότερο! Για να το πετύχεις αυτό, δεν χρειάζεσαι ώστε να φοβάσαι λιγότερο! Για να το πετύχεις αυτό, δεν χρειάζεσαι 

προστασία, χρειάζεσαι να αισθανθείς δυνατός, σίγουρος και ικανός. Διάβα-προστασία, χρειάζεσαι να αισθανθείς δυνατός, σίγουρος και ικανός. Διάβα-
σε και παίξε με αυτό το βιβλίο και θα καταλάβεις πώς θα τα καταφέρεις! σε και παίξε με αυτό το βιβλίο και θα καταλάβεις πώς θα τα καταφέρεις! 
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