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Για να χρησιμοποιήσεις 
αυτό το σημειωματάριο, 
χρειάζεσαι λίγα υλικά. 



Κόλλα

Αυτοκόλλητα τοίχου 
σε μορφή πλαστελίνης 

Γόμα

Σελοτέιπ

Ξυλομπογιές 
και μαρκαδόρους

Ψαλίδι
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Α

Για να χρησιμοποιήσεις 
αυτό το σημειωματάριο, 
χρειάζεσαι λίγα υλικά. 

Γύρνα τη σελίδα πριν 
θυμώσω!
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Η βία, η επιθετικότητα, η οργή, τα χτυπήματα… υπάρχουν παντού γύρω μας. 
Ψάξε και βρες: δύο γάτες που τσακώνονται, μια γιαγιά που φωνάζει στην εγγονή της, 

έναν αξιωματικό που οδηγεί το στράτευμά του στον πόλεμο, 
ένα κοριτσάκι που βαράει κατακούτελα τον αδελφό του…
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ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΧΙ! ΔΕΝ 
ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ 

ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ!

ΧΧΧΣΣΣΣΣ!

ΜΗΔΕΝ
Υπολογίστε

ΜΑΜΑ!

ΒΡΟΜΟΚΟΠΑΣ! ΜΥΡΙΖΕΙΣ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΛΑ!

0/20 ΠΗΡΕΣ, 
ΒΑΣΙΛΗ! 

ΕΙΣΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΣ!

ΑΑΑΑΑ !

Γ Ι ΑΧΑ Ϊ ! !
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Η βία, η επιθετικότητα, η οργή, τα χτυπήματα… υπάρχουν παντού γύρω μας. 
Ψάξε και βρες: δύο γάτες που τσακώνονται, μια γιαγιά που φωνάζει στην εγγονή της, 

έναν αξιωματικό που οδηγεί το στράτευμά του στον πόλεμο, 
ένα κοριτσάκι που βαράει κατακούτελα τον αδελφό του…

…ένα αγοράκι που δαγκώνει τον ξάδελφό του, μια παρέα παιδιών που καβγαδίζουν, 
ένα κοριτσάκι που εναντιώνεται στον μπαμπά του, μια δασκάλα που ντροπιάζει 

έναν μαθητή, μερικά σχολιαρόπαιδα που παρενοχλούν 
ένα κοριτσάκι, δυο νίντζα που μάχονται.

ΠΑΛΙΟΜΑΪΜΟΥ!

Τι 
πάθαμε!

ΘΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;

ΕΜΠΡΟΣ, ΜΑΡΣ!

XA! XA!

ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ!

ΓΟΥΑ Ϊ Γ Ι ΑΚΑ Ϊ !

Γ Ι ΑΧΑ Ϊ ! !



Σου αρέσει αυτός ο κόσμος;

Από πολύ μικροί μαθαίνουμε Από πολύ μικροί μαθαίνουμε 
πως ο θυμός είναι κάτι αρνητικό. πως ο θυμός είναι κάτι αρνητικό. 

Η αλήθεια, όμως, είναι Η αλήθεια, όμως, είναι 
ότι συχνά μπερδεύουμε ότι συχνά μπερδεύουμε 

τον θυμό με τη βία, τον θυμό με τη βία, 
που είναι διαφορετική έννοια.που είναι διαφορετική έννοια.

Μια ιδέα της Virginie Limousin, παιδοψυχοθεραπεύτριας, 
και της Isabelle Filliozat, ψυχοθεραπεύτριας 

και φωτεινής εκπροσώπου της θετικής 
γονεϊκότητας στη Γαλλία, με πλούσιο συγγραφικό έργο.

Τα σκίτσα είναι του Éric Veillé. 
www.epbooks.gr

Κωδ. μηχ/σης 18.315

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΌ 
5 ΈΏΣ 12 ΈΤΏΝ

ΜΈ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΌΎΣ ΓΌΝΈΙΣ

Οι κρίσεις οργής και άγχους 
δεν είναι πραγματικός θυμός. 

Πάμε να δούμε μαζί 
τι σημαίνουν όλα αυτά! 

Μου επιτρέπει να λέω
«ΣΤΑΜΑΤΑ», όταν αισθάνομαι

ότι απειλούμαι. 

Μου επιτρέπει να υψώνω 
το ανάστημά μου. 

Ο θυμός είναι όμορφο 
συναίσθημα…


