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Η συζήτηση για τα συναισθήματα και η αναγνώρισή τους είναι πολύ σημαντικά για την 
προσχολική κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, επειδή συμβάλλουν στις θετικές κοινω-
νικές αλληλεπιδράσεις και συνολικά στην επιτυχία στη μάθηση. Χρησιμοποιήστε τις 
καταστάσεις που παρουσιάζουν οι κάρτες σκέψης, για να ενθαρρύνετε τα παιδιά να 
σκεφτούν σχετικά με τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλούν. Ζητήστε από τα παιδιά 
να δώσουν μια έκφραση στο μαϊμουδάκι και προτείνετε πιθανούς λόγους σχετικά με το 
γιατί μπορεί το μαϊμουδάκι να νιώθει κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα.
Το παιχνίδι μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε τις ακόλουθες έννοιες-κλειδιά σχετικά 
με τα συναισθήματα:
● Τα συναισθήματα αλλάζουν ανάλογα με τις καταστάσεις, ενώ ο τρόπος που σκέφτεσαι 
 σχετικά με μια κατάσταση μπορεί να επηρεάσει το πώς αισθάνεσαι.
● Μπορείς να έχεις περισσότερα από ένα συναισθήματα σχετικά με μια κατάσταση.
● Μπορεί να αισθάνεσαι διαφορετικά από έναν άλλο άνθρωπο για το ίδιο πράγμα.
● Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα – αυτό που έχει αξία είναι πώς τα διαχειρίζεσαι.

Τι περιέχει το παιχνίδι
Υπάρχουν 5 εκφράσεις για τα μαϊμουδάκια:

Υπάρχουν 5 κάρτες σκέψης

Το μαϊμουδάκι λυπήθηκε, γιατί του έπεσε το 
παγωτό. Ή μήπως θύμωσε;

Το μαϊμουδάκι ένιωσε έκπληξη όταν 
είδε πεταλούδες να βγαίνουν πετώντας 
από το κουτί που μόλις άνοιξε. Ή μήπως 
φοβήθηκε;

Το μαϊμουδάκι πάνω στο δέντρο ένιωσε 
ευτυχισμένο, επειδή άκουσε το αγαπημέ-
νο του τραγούδι. Ή μήπως επειδή 
συνάντησε τους φίλους του;

Το μαϊμουδάκι φοβήθηκε, επειδή το 
κυνήγησε μια θυμωμένη αρκούδα.
Ή μήπως ξαφνιάστηκε;

Το μαϊμουδάκι θύμωσε επειδή το 
φιλαράκι του του πήρε την μπανάνα.
Ή μήπως ζήλεψε;  

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΚΠΛΗΞΗ

ΦΟΒΟΣ

ΘΥΜΟΣ

ΛΥΠΗ

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3-6
ΠΑΙΚΤΕΣ: 1 ή περισσότεροι 

Σημείωση για γονείς και εκπαιδευτικούς

Το παιχνίδι αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα συναισθήμα-
τα, παρατηρώντας τον τρόπο που αυτά απεικονίζονται σε ένα πρόσωπο. Παράλληλα με το 
παιχνίδι αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιβλία, καθρέφτες και εικόνες, για να βοηθήσε-
τε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τα διάφορα συναισθήματα. Γίνετε δημιουργικοί και 
βοηθήστε τα να προσδιορίζουν τα συναισθήματα των χαρακτήρων σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση, ενώ στη συνέχεια ζητήστε τους να αποδίδουν την ίδια έκφραση στο μαϊμουδάκι. 

Μπορείτε να συζητήσετε μαζί τους για την αναγνώριση των συναισθημάτων τόσο στο σπίτι 
όσο και στην τάξη. Θα διευκολύνετε έτσι τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι εκφράσεις απεικο-
νίζουν συναισθήματα και θα τους δώσετε την ευκαιρία να μοιραστούν μαζί σας τον εσωτε-
ρικό τους κόσμο.

Πώς παίζεται το παιχνίδι

1ο επίπεδο: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα μαγνητικά κομμάτια για να δώσουν στο 
μαϊμουδάκι την ίδια έκφραση με τις εκφράσεις που δείχνουν οι εικόνες στη σελίδα 2.

2ο επίπεδο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Αναφέρετε ένα συναίσθημα, π.χ. «λύπη», «ευτυχία», και ζητήστε από το παιδί να δώσει 
αυτή την έκφραση στο μαϊμουδάκι χωρίς να κοιτάξει τις εικόνες της σελίδας 2.

3ο επίπεδο: ΣΥΝΔΕΣΗ
Τοποθετήστε μια μαγνητική κάρτα σκέψης πάνω από το μαϊμουδάκι. Πείτε στο παιδί να 
παρατηρήσει την κάρτα και ζητήστε του να πει ποιο συναίσθημα νομίζει ότι απεικονίζεται. 
Στη συνέχεια παροτρύνετέ το να προσπαθήσει να δώσει, με τα μαγνητικά κομμάτια, στο 
μαϊμουδάκι την έκφραση αυτή.

Τα παιδιά μπορούν να παίξουν μόνο του το καθένα ή ομαδικά. Το κάθε παιδί δίνει μια 
έκφραση στο μαϊμουδάκι και προσπαθεί να βρει για ποιον λόγο έχει τη συγκεκριμένη 
έκφραση. Για παράδειγμα, αν δοθεί στο μαϊμουδάκι μια «ευτυχισμένη» έκφραση, κάποιο 
παιδί μπορεί να πει ότι «είναι ευτυχισμένο όταν το αγκαλιάζω», ενώ ένα άλλο μπορεί να πει 
«είναι ευτυχισμένο γιατί έγινε φίλος με έναν δεινόσαυρο» κ.ο.κ. 

Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν πώς αισθάνονται εκείνα και να δώσουν στο μαϊμουδά-
κι την ανάλογη έκφραση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το σπουδαίο εργαλείο ανάπτυξης διαλόγου σχετικά με τη σύνδεση 
ανάμεσα στα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου. 

Εξαντλήστε την εφευρετικότητά σας στο παιχνίδι!

ÆÙÇÑÁ
ÌÁÚÌÏÕÄÁÊÉÁ
ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÏ ÐÁÉ×ÍÉÄÉ
ÅÊÖÑÁÓÅÙÍ ÊÁÉ ÓÕÍÁÉÓÈÇÌÁÔÙÍ
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Η συζήτηση για τα συναισθήματα και η αναγνώρισή τους είναι πολύ σημαντικά για την 
προσχολική κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, επειδή συμβάλλουν στις θετικές κοινω-
νικές αλληλεπιδράσεις και συνολικά στην επιτυχία στη μάθηση. Χρησιμοποιήστε τις 
καταστάσεις που παρουσιάζουν οι κάρτες σκέψης, για να ενθαρρύνετε τα παιδιά να 
σκεφτούν σχετικά με τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλούν. Ζητήστε από τα παιδιά 
να δώσουν μια έκφραση στο μαϊμουδάκι και προτείνετε πιθανούς λόγους σχετικά με το 
γιατί μπορεί το μαϊμουδάκι να νιώθει κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα.
Το παιχνίδι μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε τις ακόλουθες έννοιες-κλειδιά σχετικά 
με τα συναισθήματα:
● Τα συναισθήματα αλλάζουν ανάλογα με τις καταστάσεις, ενώ ο τρόπος που σκέφτεσαι 
 σχετικά με μια κατάσταση μπορεί να επηρεάσει το πώς αισθάνεσαι.
● Μπορείς να έχεις περισσότερα από ένα συναισθήματα σχετικά με μια κατάσταση.
● Μπορεί να αισθάνεσαι διαφορετικά από έναν άλλο άνθρωπο για το ίδιο πράγμα.
● Όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα – αυτό που έχει αξία είναι πώς τα διαχειρίζεσαι.

Τι περιέχει το παιχνίδι
Υπάρχουν 5 εκφράσεις για τα μαϊμουδάκια:

Υπάρχουν 5 κάρτες σκέψης

Το μαϊμουδάκι λυπήθηκε, γιατί του έπεσε το 
παγωτό. Ή μήπως θύμωσε;

Το μαϊμουδάκι ένιωσε έκπληξη όταν 
είδε πεταλούδες να βγαίνουν πετώντας 
από το κουτί που μόλις άνοιξε. Ή μήπως 
φοβήθηκε;

Το μαϊμουδάκι πάνω στο δέντρο ένιωσε 
ευτυχισμένο, επειδή άκουσε το αγαπημέ-
νο του τραγούδι. Ή μήπως επειδή 
συνάντησε τους φίλους του;

Το μαϊμουδάκι φοβήθηκε, επειδή το 
κυνήγησε μια θυμωμένη αρκούδα.
Ή μήπως ξαφνιάστηκε;

Το μαϊμουδάκι θύμωσε επειδή το 
φιλαράκι του του πήρε την μπανάνα.
Ή μήπως ζήλεψε;  

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΚΠΛΗΞΗ

ΦΟΒΟΣ

ΘΥΜΟΣ

ΛΥΠΗ

ΗΛΙΚΙΕΣ: 3-6
ΠΑΙΚΤΕΣ: 1 ή περισσότεροι 

Σημείωση για γονείς και εκπαιδευτικούς

Το παιχνίδι αυτό σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα συναισθήμα-
τα, παρατηρώντας τον τρόπο που αυτά απεικονίζονται σε ένα πρόσωπο. Παράλληλα με το 
παιχνίδι αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιβλία, καθρέφτες και εικόνες, για να βοηθήσε-
τε τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τα διάφορα συναισθήματα. Γίνετε δημιουργικοί και 
βοηθήστε τα να προσδιορίζουν τα συναισθήματα των χαρακτήρων σε μια συγκεκριμένη 
κατάσταση, ενώ στη συνέχεια ζητήστε τους να αποδίδουν την ίδια έκφραση στο μαϊμουδάκι. 

Μπορείτε να συζητήσετε μαζί τους για την αναγνώριση των συναισθημάτων τόσο στο σπίτι 
όσο και στην τάξη. Θα διευκολύνετε έτσι τα παιδιά να καταλάβουν ότι οι εκφράσεις απεικο-
νίζουν συναισθήματα και θα τους δώσετε την ευκαιρία να μοιραστούν μαζί σας τον εσωτε-
ρικό τους κόσμο.

Πώς παίζεται το παιχνίδι

1ο επίπεδο: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα μαγνητικά κομμάτια για να δώσουν στο 
μαϊμουδάκι την ίδια έκφραση με τις εκφράσεις που δείχνουν οι εικόνες στη σελίδα 2.

2ο επίπεδο: ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Αναφέρετε ένα συναίσθημα, π.χ. «λύπη», «ευτυχία», και ζητήστε από το παιδί να δώσει 
αυτή την έκφραση στο μαϊμουδάκι χωρίς να κοιτάξει τις εικόνες της σελίδας 2.

3ο επίπεδο: ΣΥΝΔΕΣΗ
Τοποθετήστε μια μαγνητική κάρτα σκέψης πάνω από το μαϊμουδάκι. Πείτε στο παιδί να 
παρατηρήσει την κάρτα και ζητήστε του να πει ποιο συναίσθημα νομίζει ότι απεικονίζεται. 
Στη συνέχεια παροτρύνετέ το να προσπαθήσει να δώσει, με τα μαγνητικά κομμάτια, στο 
μαϊμουδάκι την έκφραση αυτή.

Τα παιδιά μπορούν να παίξουν μόνο του το καθένα ή ομαδικά. Το κάθε παιδί δίνει μια 
έκφραση στο μαϊμουδάκι και προσπαθεί να βρει για ποιον λόγο έχει τη συγκεκριμένη 
έκφραση. Για παράδειγμα, αν δοθεί στο μαϊμουδάκι μια «ευτυχισμένη» έκφραση, κάποιο 
παιδί μπορεί να πει ότι «είναι ευτυχισμένο όταν το αγκαλιάζω», ενώ ένα άλλο μπορεί να πει 
«είναι ευτυχισμένο γιατί έγινε φίλος με έναν δεινόσαυρο» κ.ο.κ. 

Ζητήστε από τα παιδιά να σκεφτούν πώς αισθάνονται εκείνα και να δώσουν στο μαϊμουδά-
κι την ανάλογη έκφραση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το σπουδαίο εργαλείο ανάπτυξης διαλόγου σχετικά με τη σύνδεση 
ανάμεσα στα συναισθήματα και τις εκφράσεις του προσώπου. 

Εξαντλήστε την εφευρετικότητά σας στο παιχνίδι!

ÆÙÇÑÁ
ÌÁÚÌÏÕÄÁÊÉÁ
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