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Η σειρά “Τα σημειωματάρια των συναισθημάτων” των εκδόσεων Παπαδόπουλος
αποτελείται από τρία βιβλία, το ένα καλύτερο από το άλλο! Φόβοι, Αυτοπεποίθηση,
Φιλία! Τρία βιβλία που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να αναζητήσουν, να

αμφισβητήσουν αλλά και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, ιδέες και αντιλήψεις που τα
αφορούν. Απευθύνονται σε παιδιά από 5 έως 12 ετών και είναι πραγματικά αυτό που
λέμε “to the point”!
Η συγγραφέας των τριών βιβλίων και ψυχοθεραπεύτρια, Ιζαμπέλ Φιλιοζά, και η ομάδα
της προσπαθούν μέσα από πολύπτυχες δραστηριότητες και εκπλήξεις, συμβουλές και
παραινέσεις, να προσφέρουν το ιδανικό πλαίσιο ώστε το παιδί να ανακαλύψει και να
μάθει παίζοντας. Επίσης, και τα τρία βιβλία περιλαμβάνουν στο τέλος παράρτημα με
συμβουλές για τους γονείς.
Φόβοι: Φίλοι ή εχθροί;

Όλα τα παιδιά έχουν φόβους, άλλα περισσότερους κι άλλα λιγότερους. Ορισμένοι
φόβοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και μας προστατεύουν, ενώ άλλοι είναι εντελώς
άχρηστοι και απλά μας δημιουργούν πρόβλημα.

Είναι πολύ φυσιολογικό να φοβούνται τα παιδιά, εξάλλου ακόμα και οι μεγάλοι πολλές
φορές έχουν φόβους. Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο δραστηριότητες που βοηθούν το
παιδί να αισθάνεται δυνατό, σίγουρο και ικανό ώστε να φοβάται λιγότερο.
Αυτοπεποίθηση

Η αυτοπεποίθηση, δηλαδή η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, είναι κάτι που
καλλιεργείται. Έτσι, το βιβλίο εστιάζει σε 4 διαφορετικά είδη εμπιστοσύνης και
βοηθάει το παιδί να τα εξελίξει. Συγκεκριμένα, μιλάει για τη βασική εμπιστοσύνη, την
προσωπική εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη στις σχέσεις και την εμπιστοσύνη στις
ικανότητες.

Πάλι μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες το παιδί καλείται να “δουλέψει” πάνω
στα 4 είδη εμπιστοσύνης και να τα καλλιεργήσει.
Φιλία

Η φιλία είναι πηγή ευτυχίας και αυτοπεποίθησης. Αλλά το να κάνεις φίλους δεν είναι
πάντα τόσο εύκολο! Πολλά παιδιά αισθάνονται δύσκολο να πλησιάσουν κάποιο άλλο
παιδί, δεν βρίσκουν τα κατάλληλα λόγια, ντρέπονται, φοβούνται, κτλ.

Αισθάνονται ότι υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσουν, παγίδες που πρέπει
να αποφύγουν και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουν.

Στο βιβλίο αυτό, μέσα από αστεία και διασκεδαστικά παιχνίδια τα παιδιά θα
καταλάβουν τι ακριβώς είναι η φιλία και πως να την καλλιεργήσουν.
Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, γραφτείτε στο newletter (κλικ εδώ),
ακολουθήστε με στο Instagram (κλικ εδώ) και στο Facebook (κλικ εδώ).
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