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ΜΑΘΑΙΝΩ

Τι ακριβώς σημαίνει;

Να αποκτήσεις καινούργιες γνώσεις

Ουάου! 
Φανταστικό!

Να κάνεις κάτι που δεν ήξερες πώς να κάνεις πιο πριν

Η Άννα έμαθε να επισκευάζει τη ρόδα του ποδηλάτου της.

Ο Νίκος μόλις έμαθε πως το δελφίνι δεν είναι ψάρι, 
παρόλο που ζει στο νερό, αλλά θηλαστικό.

Α! Ναι! 
Kατάλαβα!

ΤΟ  ΔΕΛΦ Ι Ν Ι
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3 Να ζήσεις μια καινούργια εμπειρία

Ο Γιάννης έμαθε ότι όταν αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας, μπορούμε να τα εκφράσουμε. 
Έπειτα με λίγη σκέψη μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί.

Τώρα το θυμήθηκα!

Μαθαίνουμε διαρκώς, από όλες τις εμπειρίες μας, 
με το ΚΕΦΑΛΙ, το ΣΩΜΑ και την ΚΑΡΔΙΑ μας.

Αχά! 

Οι γείτονές μας 
έχουν αντικλείδι!
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Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ μας 
εξελίσσεται έως  

τα 20 ΧΡΟΝΙΑ μας! 

Συνεχίζει να αλλάζει σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής μας.

Αυτό ονομάζεται  
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
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Ένωσε τους νευρώνες μεταξύ τους:

Μαθαίνω σημαίνει ότι
δημιουργώ καινούργιες

συνδέσεις μεταξύ
των νευρώνων και
τους ενδυναμώνω.
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Βαρέθηκα! 
Είμαι έξαλλη 

με τον αδερφό μου! Η ψυχολογική σας 
κατάσταση μοιάζει 

με τον καιρό!

Δεν είμαι και πολύ καλά. 
Έχω ένα βάρος 
στην καρδιά.
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Όταν η ψυχολογική μας κατάσταση είναι φωτεινή όπως 
όταν έχει ηλιοφάνεια, ο εγκέφαλός μας είναι διαθέσιμος να μάθει 
κάτι καινούργιο, έναν θεατρικό ρόλο, τα λόγια από ένα τραγούδι…

Θέλεις να συνδέσεις κάθε παιδί με το μετεωρολογικό φαινόμενο 
που ταιριάζει στη διάθεσή του;

Ηλιοφάνεια

=

Διαθέσιμος εγκέφαλος



Βασισμένο στη σύλληψη της Isabelle Filliozat, 
ψυχοθεραπεύτριας και εκπροσώπου της Θετικής Γονεϊκότητας 

στη Γαλλία και συγγραφέα των σειρών 
«Τα Σημειωματάρια των Συναισθημάτων» και «Θετική γονεϊκότητα».

Σε συνεργασία με την Claire Marsot, καθηγήτρια, οικογενειακή 
σύμβουλο και την Céline Chesnel-Amokrane, ψυχοσωματική 

θεραπεύτρια, οικογενειακή σύμβουλο.

Εικονογράφηση Auriane Bui.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ; ΚΙ ΟΜΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ!
Η λειτουργία του εγκεφάλου σου, η διατροφή, ο ύπνος, 

ο τρόπος που ζεις και κινείσαι: ανακάλυψε πώς θα 
καταφέρεις να συγκεντρώνεσαι, να θυμάσαι και να 

απολαμβάνεις τη μάθηση!

Είναι ο εγκέφαλός σου τελικά ένα μυστήριο;
Πώς θα το λύσεις;

Άνοιξε αυτό το βιβλίο που είναι γεμάτο δραστηριότητες 
και πολύτιμες πληροφορίες για να το ανακαλύψεις!

Αλήθεια; Μαθαίνεται 

ο τρόπος που μαθαίνεις;

Ναι! Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μάθεις! Θα δεις πόσο αυτό θα αλλάξει τα πάντα!
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