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Γόμα

Αυτοκόλλητα τοίχου 
σε μορφή πλαστελίνης

Ψαλίδι
Κόλλα

Σελοτέιπ

Ξυλομπογιές και 
μαρκαδόρους

Συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με συγκρούσεις, 

με βία, θυμό, συμπλοκές, τσακωμούς. Καθώς θα 

διαβάζεις αυτό το σημειωματάριο, θα καταλάβεις 

τις διαφορές μεταξύ τους. Αυτό θα σε βοηθήσει 

να συμβιώνεις καλύτερα με τους άλλους. Για να 

ξεκινήσεις, χρειάζεσαι λίγα υλικά.
ΚΌΛΛ

Α



ΕΜΠΙΣΤΟ
- 

ΣΥΝΗ

ΤΣΑΚΩΜΟΙ

Όταν μοιραζόμαστε στιγμές με τους άλλους, μπορεί να διασκεδάσουμε, να διαφωνήσουμε, 
να τσακωθούμε, να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, να πλακωθούμε, να συμφιλιωθούμε, 

να μουτρώσουμε… Μας διαπερνούν κάθε είδους διαθέσεις και συναισθήματα.
66

Χρωμάτισε το πάρτι γενεθλίων.

Θέλω το βιβλίο σου!

Εγώ κάθομαι εδώ!

Όχι! Φύγε!



77

Εσύ δεν χρειάζεται να φας 
γλυκό, αρκετά χοντρός είσαι 

ήδη!



Μια ιδέα της Violène Riefolo, της Chantal Rojzman 
και της Isabelle Filliozat, ψυχοθεραπεύτριας 

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

Τα σκίτσα είναι της Clotka. 
www.epbooks.gr
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Όταν έχουμε διαφορετικές 
επιθυμίες, συγκρουόμαστε. 

Ναι! Και είναι πολύ σημαντικό 
να οδηγούμαστε σε σύγκρουση. 

Μας επιτρέπει να μάθουμε ποιοι πραγματικά είμαστε!

Χάρη σε αυτό το σημειωματάριο, θα καταλάβεις τη διαφορά ανάμεσα 
στη σύγκρουση, τη συμπλοκή, τη βία και τον θυμό. Θα μάθεις 
να διαχειρίζεσαι τις συγκρούσεις με τρόπους που θα σέβονται 

τους άλλους και θα προσφέρουν σε όλους ικανοποίηση. 


