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																																									10o	ΕΥΕΛΙΚΤΗ	ΖΩΝΗ	(29/3/2021)	
	
Γεια σας παιδιά, µε το υλικό αυτού του αρχείου θα παίξουµε µε τα 
συναισθήµατα! 
	

  

  
Φτιάχνουµε ένα πολύ µεγάλο ζάρι από χαρτόνι. Σε κάθε µία από τις 
πλευρές του γράφουµε τις λέξεις “όµορφο”, “άσχηµο”, “µικρό”, 
“µεγάλο”, “αστείο” και “γρήγορο”. Βγαίνουµε έξω. Ρίχνουµε το ζάρι και 
ψάχνουµε γύρω µας να βρούµε κάτι, σύµφωνα µε αυτό που λέει το ζάρι. 

	 Γυρίζουµε σπίτι και ζωγραφίζουµε την εικόνα 
που συγκρατήσαµε! 
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Ώρα για µουσική! Ακούω τη µουσική του Antonio Vivaldi. Είναι 
τέσσερις διαφορετικές µελωδίες. Χορεύω και κινούµαι στον χώρο 
ελευθέρα. Σε ποιο κοµµάτι ταιριάζει κάθε φωτογραφία που είδα;  

https://video.link/w/5RQfc 
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Ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουµε συναισθήµατα, παρόλα αυτά τα 
συναισθήµατα δεν είναι πάντα τα ίδια για όλους και για όλες. Οι 
άνθρωποι µπορεί να αισθάνονται διαφορετικά για παρόµοιες 
καταστάσεις….τα αισθήµατα και τα συναισθήµατα δηλαδή ποικίλουν και 
διαφέρουν!!!! 

 	
Θυµάστε το ανθρωπάκι που φτιάξατε στο προηγούµενο µάθηµα; Έχει 
µπερδευτεί και: Α)τον/την/µε βοηθάω να χωρίσει/ω τα συναισθήµατα 
σε δύο οµάδες ανάλογα µε το αν είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα: είµαι 
χαρούµενος/η, είµαι λυπηµένος/η, είµαι θυµωµένος/η, αγαπώ ́, 
ντρέποµαι, βαριέµαι, φοβάµαι. Β)Τον/την/µε βοηθάω να τα βάλει/ω σε 
µία σειρά ́ ξεκινώντας από αυτό́ που µου φαίνεται πιο δυσάρεστο προς 
αυτό́ που µου φαίνεται το πιο ευχάριστο 
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Ήχος και συναίσθηµα. Ακούω τους ήχους. Ποια συναισθήµατα 
ταιριάζουν καλυτέρα στον κάθε ήχο;  
	
https://video.link/w/UYQfc	
	
	
https://video.link/w/sZQfc	
	
	
https://video.link/w/RZQfc	
	
	
https://video.link/w/naRfc	
	
	
https://video.link/w/JcRfc	
	
	
https://video.link/w/IbRfc	
	
	
https://video.link/w/idRfc	
	
	
Όλες τις παραπάνω µουσικές µπορείτε να τις αξιοποιήσετε για να 
φτιάξετε και δικά σας χορευτικά/κινητικά µοτίβα, αν το επιθυµείτε! 
	
	
	

Καλή   Απόλαυση!!!!!!!!!!!!!! 
	
	
	
	
	
	
	
[Η	 εικονογράφηση,	 μέρος	 της	 έμπνευσης	 και	 των	 δραστηριοτήτων	 του	 παρόντος	 αρχείου	 αντληθήκαν	 και	 από	 το	
πρόγραμμα	 «ΓΕΦΥΡΑ»	 του	 Ε.Α.Π.	 που	 συνιστάr	 απόσπασμα	 του	 ευρύτερου	 προγράμματος	 P.R.E.S.S.	Για	 περισσότερες	
πληροφορίες:	press-project.eap.gr/toolkit	]	
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