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Στην Καλοσυνούπολη όλοι ζουν ευτυχισμένοι χάρη στις γάτες της, οι οποίες κάνουν καλές 
πράξεις και μοιράζουν δώρα, χαμόγελα, γλυκόλογα σε όποιον τα έχει ανάγκη. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, η ευτυχία έκανε φτερά! Οι κάτοικοι είναι δυστυχισμένοι, γιατί ο 
τρομερός Κακοπόντικας κυκλοφορεί ελεύθερος και προσπαθεί να σκορπίσει το κακό παντού. Το 
Υπουργείο Καλοσύνης θέλει να βάλει φρένο στα σχέδιά του. Γι’ αυτό κάλεσε 5 από τις πιο 
καλόκαρδες ψιψίνες που νιαούρισαν ποτέ στη Γη. Θα τις βοηθήσετε να κάνουν όσες καλές 
πράξεις χρειαστεί, για να διώξουν τον Κακοπόντικα και να γυρίσει η ευτυχία στην πόλη;   

Αγαπητοί ΜΕΓΑΛΟΙ, 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, πάνω από 80 στους 100 γονείς και εκπαιδευτικούς 
πιστεύουν ότι η διδασκαλία της καλοσύνης στα παιδιά είναι τόσο σημαντική όσο και η 
διδασκαλία των μαθημάτων. Συστηματική επίσης εξέταση στην ανάπτυξη του ανθρώ-
που δείχνει ότι οι σπόροι της κατανόησης, της φροντίδας και της συμπόνιας εμφανίζο-
νται πολύ νωρίς στη ζωή, αλλά, για να γίνουν τα παιδιά στοργικοί, ηθικοί άνθρωποι, 
πρέπει οι ενήλικες να στηρίξουν και να θρέψουν τους σπόρους της καλοσύνης που 
εμφανίστηκαν στη ζωή των μικρών. 

Και είναι σημαντική η καλλιέργεια της καλοσύνης, γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα 
παιδιά που μαθαίνουν να νοιάζονται για τους άλλους, να προσφέρουν, να μοιρά-
ζονται ή να επιδεικνύουν αλληλεγγύη βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, 
γίνονται πιο ευτυχισμένα και πιο δημοφιλή. 

Οι Καλοσυνόγατες προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσετε συζητήσεις 
για την καλοσύνη με έναν διασκεδαστικό και εντυπωσιακό τρόπο. Παίξτε όλοι μαζί 
ως οικογένεια και αντλήστε ιδέες από το παιχνίδι για να αναπτύξετε την κοινωνική 
νοημοσύνη των παιδιών και να μοιράσετε αγάπη στον πραγματικό κόσμο. 

Το παιχνίδι παρέχει πολλές ευκαιρίες να κάνετε ουσιαστική κουβέντα για τα συναι-
σθήματα. Πώς αυτά αποτυπώνονται στις εκφράσεις μας, στις κινήσεις μας, στη 
στάση του σώματός μας; Ποιες πράξεις και γεγονότα παρακινούν τα παιδιά να 
συμπεριφέρονται με καλοσύνη στους άλλους; Πώς αισθάνονται όταν κάνουν μια 
καλή πράξη; Πώς νιώθουν όταν κάποιος είναι καλός μαζί τους; Τι μπορεί να τα 
εμποδίσει να δείξουν καλοσύνη; 

Ανεξάρτητα από το αν είναι προσχεδιασμένη ή αυθόρμητη, κάθε πράξη καλοσύνης 
έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, αφού είναι αξία… μεταδο-

τική! Όλοι μαζί, ως οικογένεια ή τάξη, μιλήστε γι' αυτό. Να θυμάστε μόνο ότι για 
τη δημιουργία μιας «κουλτούρας καλοσύνης» στο σπίτι ή το σχολείο πολύτιμο 

είναι και το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων. 

Καλοσύνη παντού!
Καλοσυνόγατες

Πλακάκια Καλοσυνόγατες (20): Υπάρχουν 4 πλακάκια για καθεμιά από τις 5 Καλοσυνόγατες.  

Η Γλυκομίλητη: χαρίζει καλοσύνη με τα 

λόγια της.

Της αρέσει να μιλά και έχει πάντοτε κάτι καλό 

να πει για όλους. Πιστεύει στη δύναμη που 

έχουν τα λόγια να ομορφαίνουν τη ζωή

των ανθρώπων.

Τα μάτια της λάμπουν και το χαμόγελό της 

φωτίζει την πόλη! 

Θα τη δεις πάντοτε να βοηθά κάποιον με τη 

δύναμη των λόγων της. Ακόμη, γράφει ιστο-

ριούλες, ποιήματα, κρυφά μηνύματα και 

τόσα άλλα με λέξεις που προσφέρουν χαρά.

Πλησιάζει πρόθυμα όποιον έχει ανάγκη μια 

αγκαλιά και είναι η καλύτερη ακροάτρια για 

όποιον θέλει να της ψιθυρίσει τα βάσανά του 

στο αυτί.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  
Δύναμή της: κανάτες αγάπης και ένα

φλιτζάνι κατανόηση  
Αγαπημένη άσκηση: να ξεκαρδίζεται 

στα γέλια  
Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει λέξεις 

που κάνουν τους άλλους να αισθάνονται 

υπέροχα  
Αγαπημένο γκατζετάκι: η αγκαλιτσομηχανή

Βοηθήστε τη να προσφέρει
ευτυχία, χαμόγελα και
μαγεία!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: ΜΑΖΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

2 ή περισσότεροι παίκτες

Στόχος του παιχνιδιού
Όλοι μαζί οι παίκτες σκορπούν χαρά στην Καλοσυνούπολη και προσπαθούν να κερδίσουν 5 Βραβεία 
Καλοσύνης πριν ο μοχθηρός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Προετοιμασία

Πώς παίζεται
Παίζεται όπως και το Παιχνίδι 1, με τη διαφορά ότι, όποτε στο ζάρι έρχεται «ποντικός», ο Κακοπόντι-
κας προχωρά κατά μία πλάκα στην πορεία προς το Υπουργείο Καλοσύνης έχοντας σκοπό να το 
καταστρέψει.

Όλα είναι όπως ακριβώς στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά με την προσθήκη του Κακοπόντικα, ο 
οποίος παίρνει θέση στο αστέρι της μικρής διαδρομής, έτοιμος να ξεκινήσει το παιχνίδι.   
Κάθε παίκτης τοποθετεί μια γατούλα-πιόνι σε κενή πλάκα της μεγάλης διαδρομής και παίρνει τρία 
πλακάκια με Καλοσυνόγατες. 

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με δύο τρόπους:

1. Αν όλοι οι παίκτες μαζί μαζέψουν 5 Βραβεία Καλοσύνης πριν ο Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέ-

 ψει το Υπουργείο Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι η ομάδα των παικτών.

2. Αν ο τρομακτικός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης πριν προλάβουν 

 οι παίκτες να κερδίσουν όλοι μαζί 5 Βραβεία Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι ο Κακοπόντικας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ

Στόχος του παιχνιδιού: Να κάνεις καλές πράξεις και να γίνει η ψιψίνα σου η πρώτη που θα 
συγκεντρώσει 5 Βραβεία Καλοσύνης.

Προετοιμασία
– Βγάλτε από την πλαϊνή θήκη του κουτιού όλα 
όσα περιέχει. Τοποθετήστε τις κάρτες ανάποδα 
στην πίστα, ενώ τα πλακάκια με Καλοσυνόγατες 
και τα Βραβεία Καλοσύνης στις εσοχές.
– Κάθε παιδί διαλέγει μια γατούλα-πιόνι, τη 
στερεώνει σε μια βάση και την τοποθετεί σε μια 
άδεια πλάκα της κύριας πίστας.
– Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από τέσσερις, τα 
υπόλοιπα πιόνια τοποθετούνται πάλι στην
 πλαϊνή θήκη.
– Κάθε παιδί παίρνει τρία πλακάκια με
Καλοσυνόγατες.
– Το ζάρι μπαίνει σε σημείο όπου το
φτάνουν όλοι.
– Στο παιχνίδι αυτό δεν παίζει ο 
Κακοπόντικας.

Ξύλινο ζάρι (1): Το ζάρι έχει τους αριθμούς 1 έως 5. Μπορείς να μετακινήσεις τη δική σου 
γατούλα-πιόνι από μία έως πέντε πλάκες στην πίστα, κινούμενος προς τα δεξιά.
Στην έκτη πλευρά του ζαριού υπάρχει ένας «ποντικός». Αν εμφανιστεί, χάνεις έναν γύρο! Στο 
Παιχνίδι 2, ο Κακοπόντικας προχωρά ένα βήμα μπροστά κάθε φορά που έρχεται «ποντικός» 
στο ζάρι. 

Κάρτες (30): Σε κάθε κάρτα απεικονίζεται μια διαφορετική περιοχή της πόλης και ορισμέ-
νες καταστάσεις. Μπορείς να κάνεις μια καλή πράξη με μια Καλοσυνόγατα σε μια συγκεκρι-
μένη κατάσταση που απεικονίζεται στην κάρτα και έχει σχέση με τα πρόσωπα ή τον 
περιβάλλοντα χώρο.
Για παράδειγμα, στην κάρτα με την εικόνα από το νοσοκομείο μπορείς να δείξεις καλοσύνη 
με το να ευχηθείς στον άνθρωπο στο καροτσάκι «Να γίνεις γρήγορα καλά» (η Γλυκομίλητη) 
ή να χαρίσεις τα παλιά σου παραμύθια για την αίθουσα αναμονής των παιδιών (η Ωραιο-
δωρίτσα) ή να προσφερθείς εθελοντικά να βοηθήσεις κάποιο παιδί (η Βοηθοψιψίνα). 
Μπορείς επίσης να φτιάξεις ένα «πακέτο βοήθειας» για κάποιον στο νοσοκομείο (ο 
Μαστρογατάκης).

Πριν ξεκινήσετε να παίζετε το παιχνίδι, είναι 
πολύ σημαντικό να εξοικειωθούν τα παιδιά 
με τις γατούλες και το συγκεκριμένο είδος 
καλοσύνης που προσφέρει η καθεμιά.

Η καλοσύνη περιλαμβάνει το να δίνεις, να 
βοηθάς, να φροντίζεις και να συνδέεσαι 
συναισθηματικά, προκειμένου να ωφελή-
σεις τους άλλους και να μεταδώσεις θετικά 
συναισθήματα.

Πολλές φορές θα διαπιστώσετε ότι ορισμέ-
νες πράξεις καλοσύνης τις κάνουν περισσό-
τερες από μία γατούλες. Απλώς επικεντρω-
θείτε στο να σκορπίζετε χαρά και απολαύστε 
το παιχνίδι!
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Τι περιέχει το παιχνίδι

2 7

Η επιφάνεια του παιχνιδιού: Στην 
επιφάνεια του παιχνιδιού υπάρχουν 
δύο διαδρομές, η μεγάλη και η μικρή.

Η μεγάλη διαδρομή 
στην πόλη είναι η κύρια πίστα 
του παιχνιδιού. Έχει 14 πλάκες,
πάνω στις οποίες μπορείς να
μετακινηθείς. 
Στη διαδρομή αυτή θα
συναντήσεις 3 εικονίδια:

Το φως του ήλιου πλημμυρίζει την Καλοσυνούπολη! Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, 
κερδίζεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες.

Τα ζουζούνια δε σ’ αφήνουν να νοιάζεσαι για τους άλλους. Όταν πέσεις σ’ αυτό το 
εικονίδιο, χάνεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες. 

Ώρα για μια καλή πράξη. Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, γυρνάς μια κάρτα και μοιρά-
ζεις καλοσύνη χρησιμοποιώντας μία, όποια θες, από τις Καλοσυνόγατες που έχεις.

Η μικρή διαδρομή χρησιμοποιείται στο Παιχνίδι 2 (που περιγράφεται παρακάτω), όταν δηλαδή 
παίζουν όλοι οι παίκτες μαζί εναντίον του Κακοπόντικα. 
Ο Κακοπόντικας χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή για να εκτελέσει την αποστολή του, που είναι να 
καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Βραβεία Καλοσύνης (20): Μάζεψε καρδούλες βοηθώντας τις γατούλες να 
κάνουν καλές πράξεις παντού στην πόλη.

Γατούλες-πιόνια (4): Αυτές οι γατούλες είναι πιόνια που 
κινούνται στη μεγάλη διαδρομή σκορπώντας καλοσύνη
παντού στην πόλη.

Ο Κακοπόντικας (1): Ο Κακοπόντικας κινείται προς το Υπουργείο Καλοσύ-
νης για να εμποδίσει τις γατούλες να σκορπίσουν καλοσύνη στην πόλη. 
Όταν φτάσει στο υπουργείο, το παιχνίδι στη μικρή διαδρομή τελειώνει.

Η Ωραιοδωρίτσα ζει στο Υπουργείο 

Αγάπης και είναι πολύ δοτική!

Έχει χρυσή καρδιά, την οποία κληρονόμησε 

από την οικογένειά της, τους Γενναιόδωρους.

Έχει ένα πολύ ξεχωριστό και πάντα γεμάτο 

σακούλι με καλούδια. Πράγματα που σπινθη-

ρίζουν, που γυαλίζουν και αστράφτουν. 

Πράγματα που είναι διασκεδαστικά και 

αστεία ή πρακτικά και χρήσιμα.

Πράγματα που «ντύνουν» με χαρούμενα 

χρώματα τις μέρες όποιου τα βλέπει μαύρα! 

Μπορεί ακόμη να είναι παιχνίδια, ρούχα ή 

πράγματα που δε χρειάζεται πια. Ή αντικεί-

μενα που αγοράζει, ακόμα και χρήματα που 

έχει στον κουμπαρά της! 

Και τις 365 μέρες του χρόνου υπάρχει πάντα 

κάτι που έχει να δώσει ή να μοιραστεί. 

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια μεγάλη χούφτα

γενναιοδωρία

Αγαπημένη άσκηση: το κυνήγι του

θησαυρού της καλοσύνης

Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει 

πράγματα για το σακούλι με τα καλούδια

Αγαπημένο γκατζετάκι: ο ανιχνευτής

δώρων

Πηγαίνετε μαζί της σε ένα
πανηγύρι μοιρασιάς δώρων
σκορπίζοντας
χαμόγελα.

Η Βοηθοψιψίνα φοράει ένα ρολόι που 

δείχνει ότι είναι πάντα ώρα να κάνει το καλό.

Θεωρεί πως ευτυχία είναι να βοηθά τους 

άλλους με όποιον τρόπο μπορεί.

Όπου μυρίζεται πρόβλημα, τρέχει πάντα

να το λύσει!

Με καρδιά γεμάτη αγάπη, έχει άφθονο χρόνο 

να προσφέρει σε όλους. Μερικές φορές για 

να δώσει ένα χεράκι βοηθείας, άλλες για να 

κάνει μια δουλειά ή να διευκολύνει όποιον τη 

χρειάζεται. 

Με το μαγικό της κλειδί ξεκλειδώνει όλα τα 

προβλήματα, όποια κι αν είναι αυτά, και δίνει 

λύσεις! 

Υπάρχουν πάμπολλες ευκαιρίες για να 

βοηθήσει κάποιον εθελοντικά.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια κουταλιά σούπας ευγένεια 

και ένα γεμάτο φλιτζάνι επιθυμίας

Αγαπημένη άσκηση: να πετυχαίνει αυτό

που βάζει στόχο

Αγαπημένη της ασχολία: ο εθελοντισμός

και η προσφορά

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που

παρατείνει τον χρόνο

Εμφανιστείτε μαζί της με αγάπη
στην καρδιά και με το μαγικό της
κλειδί ξεκλειδώστε όλα
τα προβλήματα!

Ο Αγαπογατούλης είναι ένας γάτος 

μεγαλόκαρδος με πολλές καλές ιδέες.

Κοιτάζει τον κόσμο με τα μάτια της καρδιάς 

και προσφέρει αγάπη σε όποιον τη χρειάζε-

ται. 

Είναι φρόνιμος, συμπονετικός και γεμάτος 

σεβασμό όχι μόνο απέναντι στους ανθρώ-

πους αλλά και απέναντι στη φύση, τα ζώα, 

ακόμα και τα ζουζούνια που ζουν στις αυλές 

και τους κήπους μας. 

Ενδιαφέρεται δηλαδή για την κοινότητά του, 

τους γύρω του και το περιβάλλον. 

Είναι ο ήρωας που δε φοβάται να εκφράσει 

την άποψή του!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: ένα φλιτζάνι συμπόνια

Αγαπημένη άσκηση: να χορεύει τον χορό

της ειρήνης

Αγαπημένη του ασχολία: να γράφει και να 

στέλνει προσκλήσεις ζητώντας συνεργασία 

για το καλό

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή ειδοποίη-

σης για καλοσύνη

Προσπάθησε να είσαι καλός
όσο κι εκείνος και
συντρόφεψέ τον, γιατί
μαζί ακούγεστε πιο
δυνατά!

Καλοσυνόγατες

Βραβεία Καλοσύνης

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να σκορπάτε καλοσύνη στην πόλη! 

Πώς παίζεται
1. Ο μικρότερος παίκτης ξεκινά πρώτος ρίχνοντας το ζάρι. 
 Το ζάρι θα δείξει είτε έναν αριθμό από το 1 έως το 5 είτε «ποντικό». Ο παίκτης που έφερε τον 
 αριθμό μετακινεί το πιόνι του τόσες πλάκες όσες δείχνει το ζάρι. 
 Αν το ζάρι δείξει «ποντικό», χάνει έναν γύρο.

Αν η γατούλα σου φτάσει: 
σε κενή πλάκα: Δεν κάνεις τίποτε. Είναι η σειρά του επόμενου παίκτη να παίξει. 
σε ήλιο: Μπορείς να πάρεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες από την εσοχή. 
στα ζουζούνια: Πρέπει να επιστρέψεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες στην εσοχή. 
σε πλάκα με καρδιά: Πάρε μια κάρτα. Διάλεξε μία από τις γατούλες που έχεις και φέρσου
καλοσυνάτα σε πρόσωπα, ζώα ή στο περιβάλλον.

Επειδή κάθε γατούλα έχει τον δικό της τρόπο να βοηθάει, πρέπει να βάλεις τη φαντασία σου να 
δουλέψει. Ποια καλή πράξη θα έκανε η γατούλα που διάλεξες στη συγκεκριμένη περίσταση;  Σκέψου 
τι θα έκανε και φέρσου ανάλογα. Οι άλλοι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν με την καλή σου πράξη 
έχοντας στον νου τους τη συγκεκριμένη ψιψίνα που χρησιμοποίησες.
Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι για να είσαι καλός και ο καθένας μπορεί να δείξει καλοσύνη σε 
όποια κατάσταση κι αν βρεθεί, αλλά πρέπει να κάνεις την κατάλληλη επιλογή γατούλας.

2. Μετά την καλή πράξη που έκανες με τη γατούλα σου, πάρε ένα Βραβείο Καλοσύνης από την εσοχή 
 με τις καρδιές. Επίστρεψε στη συνέχεια το πλακάκι με τη γατούλα που χρησιμοποίησες στην 
 εσοχή με τις γατούλες.

3. Ήρθε η ώρα να παίξει ο επόμενος παίκτης και το παιχνίδι συνεχίζεται...

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης κερδίσει 5 βραβεία κι έχει μαγέψει την πόλη
με την καλοσύνη του. 

Ο Μαστρογατάκης είναι ο ιδρυτής 

του κλαμπ «Φτιάξε κάτι για να δώσεις».

Ρίχνει μια σταγόνα ταλέντο σ’ ένα γεμάτο 

φλιτζάνι δημιουργικής, έξυπνης ή αφελούς 

φαντασίας. Προσθέτει μια δόση έγνοιας για 

τον άλλον και τα ανακατεύει με αγάπη για 

εκπληκτικές δημιουργίες καλοσύνης!

Όσα φτιάχνει καλυτερεύουν τη ζωή των 

ανθρώπων ή των ζώων και ομορφαίνουν το 

περιβάλλον. Έχει πάντα χρόνο για δημιουργί-

ες. Ψήνει κέικ, χρωματίζει ζωγραφιές, 

φτιάχνει παιχνίδια, κολλάει αφίσες.

Κι όποτε δε μαστορεύει κάτι στον πάγκο του, 

είναι σίγουρο ότι γυρίζει στην πόλη για να 

δώσει κουτιά χειροποίητης αγάπης. Κι αν δε 

βρει κάποιον να τα προσφέρει, τα αφήνει 

κάπου να τα χαρεί ένας περαστικός!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: κουτάκια χαράς

Αγαπημένη άσκηση: να σκάει φούσκες

Αγαπημένη του ασχολία: να συλλέγει 

ικανότητες, ταλέντα και εργαλεία

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που 

φτιάχνει ουράνια τόξα

Συνεργάσου μαζί του για
να φτιάξετε δημιουρ-
γίες που κάνουν τον
κόσμο πιο χαρούμενο!
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Στην Καλοσυνούπολη όλοι ζουν ευτυχισμένοι χάρη στις γάτες της, οι οποίες κάνουν καλές 
πράξεις και μοιράζουν δώρα, χαμόγελα, γλυκόλογα σε όποιον τα έχει ανάγκη. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, η ευτυχία έκανε φτερά! Οι κάτοικοι είναι δυστυχισμένοι, γιατί ο 
τρομερός Κακοπόντικας κυκλοφορεί ελεύθερος και προσπαθεί να σκορπίσει το κακό παντού. Το 
Υπουργείο Καλοσύνης θέλει να βάλει φρένο στα σχέδιά του. Γι’ αυτό κάλεσε 5 από τις πιο 
καλόκαρδες ψιψίνες που νιαούρισαν ποτέ στη Γη. Θα τις βοηθήσετε να κάνουν όσες καλές 
πράξεις χρειαστεί, για να διώξουν τον Κακοπόντικα και να γυρίσει η ευτυχία στην πόλη;   

Αγαπητοί ΜΕΓΑΛΟΙ, 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, πάνω από 80 στους 100 γονείς και εκπαιδευτικούς 
πιστεύουν ότι η διδασκαλία της καλοσύνης στα παιδιά είναι τόσο σημαντική όσο και η 
διδασκαλία των μαθημάτων. Συστηματική επίσης εξέταση στην ανάπτυξη του ανθρώ-
που δείχνει ότι οι σπόροι της κατανόησης, της φροντίδας και της συμπόνιας εμφανίζο-
νται πολύ νωρίς στη ζωή, αλλά, για να γίνουν τα παιδιά στοργικοί, ηθικοί άνθρωποι, 
πρέπει οι ενήλικες να στηρίξουν και να θρέψουν τους σπόρους της καλοσύνης που 
εμφανίστηκαν στη ζωή των μικρών. 

Και είναι σημαντική η καλλιέργεια της καλοσύνης, γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα 
παιδιά που μαθαίνουν να νοιάζονται για τους άλλους, να προσφέρουν, να μοιρά-
ζονται ή να επιδεικνύουν αλληλεγγύη βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, 
γίνονται πιο ευτυχισμένα και πιο δημοφιλή. 

Οι Καλοσυνόγατες προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσετε συζητήσεις 
για την καλοσύνη με έναν διασκεδαστικό και εντυπωσιακό τρόπο. Παίξτε όλοι μαζί 
ως οικογένεια και αντλήστε ιδέες από το παιχνίδι για να αναπτύξετε την κοινωνική 
νοημοσύνη των παιδιών και να μοιράσετε αγάπη στον πραγματικό κόσμο. 

Το παιχνίδι παρέχει πολλές ευκαιρίες να κάνετε ουσιαστική κουβέντα για τα συναι-
σθήματα. Πώς αυτά αποτυπώνονται στις εκφράσεις μας, στις κινήσεις μας, στη 
στάση του σώματός μας; Ποιες πράξεις και γεγονότα παρακινούν τα παιδιά να 
συμπεριφέρονται με καλοσύνη στους άλλους; Πώς αισθάνονται όταν κάνουν μια 
καλή πράξη; Πώς νιώθουν όταν κάποιος είναι καλός μαζί τους; Τι μπορεί να τα 
εμποδίσει να δείξουν καλοσύνη; 

Ανεξάρτητα από το αν είναι προσχεδιασμένη ή αυθόρμητη, κάθε πράξη καλοσύνης 
έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, αφού είναι αξία… μεταδο-

τική! Όλοι μαζί, ως οικογένεια ή τάξη, μιλήστε γι' αυτό. Να θυμάστε μόνο ότι για 
τη δημιουργία μιας «κουλτούρας καλοσύνης» στο σπίτι ή το σχολείο πολύτιμο 

είναι και το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων. 

Καλοσύνη παντού!
Καλοσυνόγατες

Πλακάκια Καλοσυνόγατες (20): Υπάρχουν 4 πλακάκια για καθεμιά από τις 5 Καλοσυνόγατες.  

Η Γλυκομίλητη: χαρίζει καλοσύνη με τα 

λόγια της.

Της αρέσει να μιλά και έχει πάντοτε κάτι καλό 

να πει για όλους. Πιστεύει στη δύναμη που 

έχουν τα λόγια να ομορφαίνουν τη ζωή

των ανθρώπων.

Τα μάτια της λάμπουν και το χαμόγελό της 

φωτίζει την πόλη! 

Θα τη δεις πάντοτε να βοηθά κάποιον με τη 

δύναμη των λόγων της. Ακόμη, γράφει ιστο-

ριούλες, ποιήματα, κρυφά μηνύματα και 

τόσα άλλα με λέξεις που προσφέρουν χαρά.

Πλησιάζει πρόθυμα όποιον έχει ανάγκη μια 

αγκαλιά και είναι η καλύτερη ακροάτρια για 

όποιον θέλει να της ψιθυρίσει τα βάσανά του 

στο αυτί.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  
Δύναμή της: κανάτες αγάπης και ένα

φλιτζάνι κατανόηση  
Αγαπημένη άσκηση: να ξεκαρδίζεται 

στα γέλια  
Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει λέξεις 

που κάνουν τους άλλους να αισθάνονται 

υπέροχα  
Αγαπημένο γκατζετάκι: η αγκαλιτσομηχανή

Βοηθήστε τη να προσφέρει
ευτυχία, χαμόγελα και
μαγεία!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: ΜΑΖΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

2 ή περισσότεροι παίκτες

Στόχος του παιχνιδιού
Όλοι μαζί οι παίκτες σκορπούν χαρά στην Καλοσυνούπολη και προσπαθούν να κερδίσουν 5 Βραβεία 
Καλοσύνης πριν ο μοχθηρός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Προετοιμασία

Πώς παίζεται
Παίζεται όπως και το Παιχνίδι 1, με τη διαφορά ότι, όποτε στο ζάρι έρχεται «ποντικός», ο Κακοπόντι-
κας προχωρά κατά μία πλάκα στην πορεία προς το Υπουργείο Καλοσύνης έχοντας σκοπό να το 
καταστρέψει.

Όλα είναι όπως ακριβώς στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά με την προσθήκη του Κακοπόντικα, ο 
οποίος παίρνει θέση στο αστέρι της μικρής διαδρομής, έτοιμος να ξεκινήσει το παιχνίδι.   
Κάθε παίκτης τοποθετεί μια γατούλα-πιόνι σε κενή πλάκα της μεγάλης διαδρομής και παίρνει τρία 
πλακάκια με Καλοσυνόγατες. 

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με δύο τρόπους:

1. Αν όλοι οι παίκτες μαζί μαζέψουν 5 Βραβεία Καλοσύνης πριν ο Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέ-

 ψει το Υπουργείο Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι η ομάδα των παικτών.

2. Αν ο τρομακτικός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης πριν προλάβουν 

 οι παίκτες να κερδίσουν όλοι μαζί 5 Βραβεία Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι ο Κακοπόντικας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ

Στόχος του παιχνιδιού: Να κάνεις καλές πράξεις και να γίνει η ψιψίνα σου η πρώτη που θα 
συγκεντρώσει 5 Βραβεία Καλοσύνης.

Προετοιμασία
– Βγάλτε από την πλαϊνή θήκη του κουτιού όλα 
όσα περιέχει. Τοποθετήστε τις κάρτες ανάποδα 
στην πίστα, ενώ τα πλακάκια με Καλοσυνόγατες 
και τα Βραβεία Καλοσύνης στις εσοχές.
– Κάθε παιδί διαλέγει μια γατούλα-πιόνι, τη 
στερεώνει σε μια βάση και την τοποθετεί σε μια 
άδεια πλάκα της κύριας πίστας.
– Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από τέσσερις, τα 
υπόλοιπα πιόνια τοποθετούνται πάλι στην
 πλαϊνή θήκη.
– Κάθε παιδί παίρνει τρία πλακάκια με
Καλοσυνόγατες.
– Το ζάρι μπαίνει σε σημείο όπου το
φτάνουν όλοι.
– Στο παιχνίδι αυτό δεν παίζει ο 
Κακοπόντικας.

Ξύλινο ζάρι (1): Το ζάρι έχει τους αριθμούς 1 έως 5. Μπορείς να μετακινήσεις τη δική σου 
γατούλα-πιόνι από μία έως πέντε πλάκες στην πίστα, κινούμενος προς τα δεξιά.
Στην έκτη πλευρά του ζαριού υπάρχει ένας «ποντικός». Αν εμφανιστεί, χάνεις έναν γύρο! Στο 
Παιχνίδι 2, ο Κακοπόντικας προχωρά ένα βήμα μπροστά κάθε φορά που έρχεται «ποντικός» 
στο ζάρι. 

Κάρτες (30): Σε κάθε κάρτα απεικονίζεται μια διαφορετική περιοχή της πόλης και ορισμέ-
νες καταστάσεις. Μπορείς να κάνεις μια καλή πράξη με μια Καλοσυνόγατα σε μια συγκεκρι-
μένη κατάσταση που απεικονίζεται στην κάρτα και έχει σχέση με τα πρόσωπα ή τον 
περιβάλλοντα χώρο.
Για παράδειγμα, στην κάρτα με την εικόνα από το νοσοκομείο μπορείς να δείξεις καλοσύνη 
με το να ευχηθείς στον άνθρωπο στο καροτσάκι «Να γίνεις γρήγορα καλά» (η Γλυκομίλητη) 
ή να χαρίσεις τα παλιά σου παραμύθια για την αίθουσα αναμονής των παιδιών (η Ωραιο-
δωρίτσα) ή να προσφερθείς εθελοντικά να βοηθήσεις κάποιο παιδί (η Βοηθοψιψίνα). 
Μπορείς επίσης να φτιάξεις ένα «πακέτο βοήθειας» για κάποιον στο νοσοκομείο (ο 
Μαστρογατάκης).

Πριν ξεκινήσετε να παίζετε το παιχνίδι, είναι 
πολύ σημαντικό να εξοικειωθούν τα παιδιά 
με τις γατούλες και το συγκεκριμένο είδος 
καλοσύνης που προσφέρει η καθεμιά.

Η καλοσύνη περιλαμβάνει το να δίνεις, να 
βοηθάς, να φροντίζεις και να συνδέεσαι 
συναισθηματικά, προκειμένου να ωφελή-
σεις τους άλλους και να μεταδώσεις θετικά 
συναισθήματα.

Πολλές φορές θα διαπιστώσετε ότι ορισμέ-
νες πράξεις καλοσύνης τις κάνουν περισσό-
τερες από μία γατούλες. Απλώς επικεντρω-
θείτε στο να σκορπίζετε χαρά και απολαύστε 
το παιχνίδι!

 ÊÁËÏÓÕÍÏÃÁÔÅÓ
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4 5

Τι περιέχει το παιχνίδι

2 7

Η επιφάνεια του παιχνιδιού: Στην 
επιφάνεια του παιχνιδιού υπάρχουν 
δύο διαδρομές, η μεγάλη και η μικρή.

Η μεγάλη διαδρομή 
στην πόλη είναι η κύρια πίστα 
του παιχνιδιού. Έχει 14 πλάκες,
πάνω στις οποίες μπορείς να
μετακινηθείς. 
Στη διαδρομή αυτή θα
συναντήσεις 3 εικονίδια:

Το φως του ήλιου πλημμυρίζει την Καλοσυνούπολη! Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, 
κερδίζεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες.

Τα ζουζούνια δε σ’ αφήνουν να νοιάζεσαι για τους άλλους. Όταν πέσεις σ’ αυτό το 
εικονίδιο, χάνεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες. 

Ώρα για μια καλή πράξη. Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, γυρνάς μια κάρτα και μοιρά-
ζεις καλοσύνη χρησιμοποιώντας μία, όποια θες, από τις Καλοσυνόγατες που έχεις.

Η μικρή διαδρομή χρησιμοποιείται στο Παιχνίδι 2 (που περιγράφεται παρακάτω), όταν δηλαδή 
παίζουν όλοι οι παίκτες μαζί εναντίον του Κακοπόντικα. 
Ο Κακοπόντικας χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή για να εκτελέσει την αποστολή του, που είναι να 
καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Βραβεία Καλοσύνης (20): Μάζεψε καρδούλες βοηθώντας τις γατούλες να 
κάνουν καλές πράξεις παντού στην πόλη.

Γατούλες-πιόνια (4): Αυτές οι γατούλες είναι πιόνια που 
κινούνται στη μεγάλη διαδρομή σκορπώντας καλοσύνη
παντού στην πόλη.

Ο Κακοπόντικας (1): Ο Κακοπόντικας κινείται προς το Υπουργείο Καλοσύ-
νης για να εμποδίσει τις γατούλες να σκορπίσουν καλοσύνη στην πόλη. 
Όταν φτάσει στο υπουργείο, το παιχνίδι στη μικρή διαδρομή τελειώνει.

Η Ωραιοδωρίτσα ζει στο Υπουργείο 

Αγάπης και είναι πολύ δοτική!

Έχει χρυσή καρδιά, την οποία κληρονόμησε 

από την οικογένειά της, τους Γενναιόδωρους.

Έχει ένα πολύ ξεχωριστό και πάντα γεμάτο 

σακούλι με καλούδια. Πράγματα που σπινθη-

ρίζουν, που γυαλίζουν και αστράφτουν. 

Πράγματα που είναι διασκεδαστικά και 

αστεία ή πρακτικά και χρήσιμα.

Πράγματα που «ντύνουν» με χαρούμενα 

χρώματα τις μέρες όποιου τα βλέπει μαύρα! 

Μπορεί ακόμη να είναι παιχνίδια, ρούχα ή 

πράγματα που δε χρειάζεται πια. Ή αντικεί-

μενα που αγοράζει, ακόμα και χρήματα που 

έχει στον κουμπαρά της! 

Και τις 365 μέρες του χρόνου υπάρχει πάντα 

κάτι που έχει να δώσει ή να μοιραστεί. 

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια μεγάλη χούφτα

γενναιοδωρία

Αγαπημένη άσκηση: το κυνήγι του

θησαυρού της καλοσύνης

Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει 

πράγματα για το σακούλι με τα καλούδια

Αγαπημένο γκατζετάκι: ο ανιχνευτής

δώρων

Πηγαίνετε μαζί της σε ένα
πανηγύρι μοιρασιάς δώρων
σκορπίζοντας
χαμόγελα.

Η Βοηθοψιψίνα φοράει ένα ρολόι που 

δείχνει ότι είναι πάντα ώρα να κάνει το καλό.

Θεωρεί πως ευτυχία είναι να βοηθά τους 

άλλους με όποιον τρόπο μπορεί.

Όπου μυρίζεται πρόβλημα, τρέχει πάντα

να το λύσει!

Με καρδιά γεμάτη αγάπη, έχει άφθονο χρόνο 

να προσφέρει σε όλους. Μερικές φορές για 

να δώσει ένα χεράκι βοηθείας, άλλες για να 

κάνει μια δουλειά ή να διευκολύνει όποιον τη 

χρειάζεται. 

Με το μαγικό της κλειδί ξεκλειδώνει όλα τα 

προβλήματα, όποια κι αν είναι αυτά, και δίνει 

λύσεις! 

Υπάρχουν πάμπολλες ευκαιρίες για να 

βοηθήσει κάποιον εθελοντικά.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια κουταλιά σούπας ευγένεια 

και ένα γεμάτο φλιτζάνι επιθυμίας

Αγαπημένη άσκηση: να πετυχαίνει αυτό

που βάζει στόχο

Αγαπημένη της ασχολία: ο εθελοντισμός

και η προσφορά

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που

παρατείνει τον χρόνο

Εμφανιστείτε μαζί της με αγάπη
στην καρδιά και με το μαγικό της
κλειδί ξεκλειδώστε όλα
τα προβλήματα!

Ο Αγαπογατούλης είναι ένας γάτος 

μεγαλόκαρδος με πολλές καλές ιδέες.

Κοιτάζει τον κόσμο με τα μάτια της καρδιάς 

και προσφέρει αγάπη σε όποιον τη χρειάζε-

ται. 

Είναι φρόνιμος, συμπονετικός και γεμάτος 

σεβασμό όχι μόνο απέναντι στους ανθρώ-

πους αλλά και απέναντι στη φύση, τα ζώα, 

ακόμα και τα ζουζούνια που ζουν στις αυλές 

και τους κήπους μας. 

Ενδιαφέρεται δηλαδή για την κοινότητά του, 

τους γύρω του και το περιβάλλον. 

Είναι ο ήρωας που δε φοβάται να εκφράσει 

την άποψή του!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: ένα φλιτζάνι συμπόνια

Αγαπημένη άσκηση: να χορεύει τον χορό

της ειρήνης

Αγαπημένη του ασχολία: να γράφει και να 

στέλνει προσκλήσεις ζητώντας συνεργασία 

για το καλό

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή ειδοποίη-

σης για καλοσύνη

Προσπάθησε να είσαι καλός
όσο κι εκείνος και
συντρόφεψέ τον, γιατί
μαζί ακούγεστε πιο
δυνατά!

Καλοσυνόγατες

Βραβεία Καλοσύνης

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να σκορπάτε καλοσύνη στην πόλη! 

Πώς παίζεται
1. Ο μικρότερος παίκτης ξεκινά πρώτος ρίχνοντας το ζάρι. 
 Το ζάρι θα δείξει είτε έναν αριθμό από το 1 έως το 5 είτε «ποντικό». Ο παίκτης που έφερε τον 
 αριθμό μετακινεί το πιόνι του τόσες πλάκες όσες δείχνει το ζάρι. 
 Αν το ζάρι δείξει «ποντικό», χάνει έναν γύρο.

Αν η γατούλα σου φτάσει: 
σε κενή πλάκα: Δεν κάνεις τίποτε. Είναι η σειρά του επόμενου παίκτη να παίξει. 
σε ήλιο: Μπορείς να πάρεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες από την εσοχή. 
στα ζουζούνια: Πρέπει να επιστρέψεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες στην εσοχή. 
σε πλάκα με καρδιά: Πάρε μια κάρτα. Διάλεξε μία από τις γατούλες που έχεις και φέρσου
καλοσυνάτα σε πρόσωπα, ζώα ή στο περιβάλλον.

Επειδή κάθε γατούλα έχει τον δικό της τρόπο να βοηθάει, πρέπει να βάλεις τη φαντασία σου να 
δουλέψει. Ποια καλή πράξη θα έκανε η γατούλα που διάλεξες στη συγκεκριμένη περίσταση;  Σκέψου 
τι θα έκανε και φέρσου ανάλογα. Οι άλλοι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν με την καλή σου πράξη 
έχοντας στον νου τους τη συγκεκριμένη ψιψίνα που χρησιμοποίησες.
Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι για να είσαι καλός και ο καθένας μπορεί να δείξει καλοσύνη σε 
όποια κατάσταση κι αν βρεθεί, αλλά πρέπει να κάνεις την κατάλληλη επιλογή γατούλας.

2. Μετά την καλή πράξη που έκανες με τη γατούλα σου, πάρε ένα Βραβείο Καλοσύνης από την εσοχή 
 με τις καρδιές. Επίστρεψε στη συνέχεια το πλακάκι με τη γατούλα που χρησιμοποίησες στην 
 εσοχή με τις γατούλες.

3. Ήρθε η ώρα να παίξει ο επόμενος παίκτης και το παιχνίδι συνεχίζεται...

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης κερδίσει 5 βραβεία κι έχει μαγέψει την πόλη
με την καλοσύνη του. 

Ο Μαστρογατάκης είναι ο ιδρυτής 

του κλαμπ «Φτιάξε κάτι για να δώσεις».

Ρίχνει μια σταγόνα ταλέντο σ’ ένα γεμάτο 

φλιτζάνι δημιουργικής, έξυπνης ή αφελούς 

φαντασίας. Προσθέτει μια δόση έγνοιας για 

τον άλλον και τα ανακατεύει με αγάπη για 

εκπληκτικές δημιουργίες καλοσύνης!

Όσα φτιάχνει καλυτερεύουν τη ζωή των 

ανθρώπων ή των ζώων και ομορφαίνουν το 

περιβάλλον. Έχει πάντα χρόνο για δημιουργί-

ες. Ψήνει κέικ, χρωματίζει ζωγραφιές, 

φτιάχνει παιχνίδια, κολλάει αφίσες.

Κι όποτε δε μαστορεύει κάτι στον πάγκο του, 

είναι σίγουρο ότι γυρίζει στην πόλη για να 

δώσει κουτιά χειροποίητης αγάπης. Κι αν δε 

βρει κάποιον να τα προσφέρει, τα αφήνει 

κάπου να τα χαρεί ένας περαστικός!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: κουτάκια χαράς

Αγαπημένη άσκηση: να σκάει φούσκες

Αγαπημένη του ασχολία: να συλλέγει 

ικανότητες, ταλέντα και εργαλεία

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που 

φτιάχνει ουράνια τόξα

Συνεργάσου μαζί του για
να φτιάξετε δημιουρ-
γίες που κάνουν τον
κόσμο πιο χαρούμενο!
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Τι περιέχει το παιχνίδι

2 7

Η επιφάνεια του παιχνιδιού: Στην 
επιφάνεια του παιχνιδιού υπάρχουν 
δύο διαδρομές, η μεγάλη και η μικρή.

Η μεγάλη διαδρομή 
στην πόλη είναι η κύρια πίστα 
του παιχνιδιού. Έχει 14 πλάκες,
πάνω στις οποίες μπορείς να
μετακινηθείς. 
Στη διαδρομή αυτή θα
συναντήσεις 3 εικονίδια:

Το φως του ήλιου πλημμυρίζει την Καλοσυνούπολη! Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, 
κερδίζεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες.

Τα ζουζούνια δε σ’ αφήνουν να νοιάζεσαι για τους άλλους. Όταν πέσεις σ’ αυτό το 
εικονίδιο, χάνεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες. 

Ώρα για μια καλή πράξη. Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, γυρνάς μια κάρτα και μοιρά-
ζεις καλοσύνη χρησιμοποιώντας μία, όποια θες, από τις Καλοσυνόγατες που έχεις.

Η μικρή διαδρομή χρησιμοποιείται στο Παιχνίδι 2 (που περιγράφεται παρακάτω), όταν δηλαδή 
παίζουν όλοι οι παίκτες μαζί εναντίον του Κακοπόντικα. 
Ο Κακοπόντικας χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή για να εκτελέσει την αποστολή του, που είναι να 
καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Βραβεία Καλοσύνης (20): Μάζεψε καρδούλες βοηθώντας τις γατούλες να 
κάνουν καλές πράξεις παντού στην πόλη.

Γατούλες-πιόνια (4): Αυτές οι γατούλες είναι πιόνια που 
κινούνται στη μεγάλη διαδρομή σκορπώντας καλοσύνη
παντού στην πόλη.

Ο Κακοπόντικας (1): Ο Κακοπόντικας κινείται προς το Υπουργείο Καλοσύ-
νης για να εμποδίσει τις γατούλες να σκορπίσουν καλοσύνη στην πόλη. 
Όταν φτάσει στο υπουργείο, το παιχνίδι στη μικρή διαδρομή τελειώνει.

Η Ωραιοδωρίτσα ζει στο Υπουργείο 

Αγάπης και είναι πολύ δοτική!

Έχει χρυσή καρδιά, την οποία κληρονόμησε 

από την οικογένειά της, τους Γενναιόδωρους.

Έχει ένα πολύ ξεχωριστό και πάντα γεμάτο 

σακούλι με καλούδια. Πράγματα που σπινθη-

ρίζουν, που γυαλίζουν και αστράφτουν. 

Πράγματα που είναι διασκεδαστικά και 

αστεία ή πρακτικά και χρήσιμα.

Πράγματα που «ντύνουν» με χαρούμενα 

χρώματα τις μέρες όποιου τα βλέπει μαύρα! 

Μπορεί ακόμη να είναι παιχνίδια, ρούχα ή 

πράγματα που δε χρειάζεται πια. Ή αντικεί-

μενα που αγοράζει, ακόμα και χρήματα που 

έχει στον κουμπαρά της! 

Και τις 365 μέρες του χρόνου υπάρχει πάντα 

κάτι που έχει να δώσει ή να μοιραστεί. 

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια μεγάλη χούφτα

γενναιοδωρία

Αγαπημένη άσκηση: το κυνήγι του

θησαυρού της καλοσύνης

Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει 

πράγματα για το σακούλι με τα καλούδια

Αγαπημένο γκατζετάκι: ο ανιχνευτής

δώρων

Πηγαίνετε μαζί της σε ένα
πανηγύρι μοιρασιάς δώρων
σκορπίζοντας
χαμόγελα.

Η Βοηθοψιψίνα φοράει ένα ρολόι που 

δείχνει ότι είναι πάντα ώρα να κάνει το καλό.

Θεωρεί πως ευτυχία είναι να βοηθά τους 

άλλους με όποιον τρόπο μπορεί.

Όπου μυρίζεται πρόβλημα, τρέχει πάντα

να το λύσει!

Με καρδιά γεμάτη αγάπη, έχει άφθονο χρόνο 

να προσφέρει σε όλους. Μερικές φορές για 

να δώσει ένα χεράκι βοηθείας, άλλες για να 

κάνει μια δουλειά ή να διευκολύνει όποιον τη 

χρειάζεται. 

Με το μαγικό της κλειδί ξεκλειδώνει όλα τα 

προβλήματα, όποια κι αν είναι αυτά, και δίνει 

λύσεις! 

Υπάρχουν πάμπολλες ευκαιρίες για να 

βοηθήσει κάποιον εθελοντικά.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια κουταλιά σούπας ευγένεια 

και ένα γεμάτο φλιτζάνι επιθυμίας

Αγαπημένη άσκηση: να πετυχαίνει αυτό

που βάζει στόχο

Αγαπημένη της ασχολία: ο εθελοντισμός

και η προσφορά

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που

παρατείνει τον χρόνο

Εμφανιστείτε μαζί της με αγάπη
στην καρδιά και με το μαγικό της
κλειδί ξεκλειδώστε όλα
τα προβλήματα!

Ο Αγαπογατούλης είναι ένας γάτος 

μεγαλόκαρδος με πολλές καλές ιδέες.

Κοιτάζει τον κόσμο με τα μάτια της καρδιάς 

και προσφέρει αγάπη σε όποιον τη χρειάζε-

ται. 

Είναι φρόνιμος, συμπονετικός και γεμάτος 

σεβασμό όχι μόνο απέναντι στους ανθρώ-

πους αλλά και απέναντι στη φύση, τα ζώα, 

ακόμα και τα ζουζούνια που ζουν στις αυλές 

και τους κήπους μας. 

Ενδιαφέρεται δηλαδή για την κοινότητά του, 

τους γύρω του και το περιβάλλον. 

Είναι ο ήρωας που δε φοβάται να εκφράσει 

την άποψή του!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: ένα φλιτζάνι συμπόνια

Αγαπημένη άσκηση: να χορεύει τον χορό

της ειρήνης

Αγαπημένη του ασχολία: να γράφει και να 

στέλνει προσκλήσεις ζητώντας συνεργασία 

για το καλό

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή ειδοποίη-

σης για καλοσύνη

Προσπάθησε να είσαι καλός
όσο κι εκείνος και
συντρόφεψέ τον, γιατί
μαζί ακούγεστε πιο
δυνατά!

Καλοσυνόγατες

Βραβεία Καλοσύνης

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να σκορπάτε καλοσύνη στην πόλη! 

Πώς παίζεται
1. Ο μικρότερος παίκτης ξεκινά πρώτος ρίχνοντας το ζάρι. 
 Το ζάρι θα δείξει είτε έναν αριθμό από το 1 έως το 5 είτε «ποντικό». Ο παίκτης που έφερε τον 
 αριθμό μετακινεί το πιόνι του τόσες πλάκες όσες δείχνει το ζάρι. 
 Αν το ζάρι δείξει «ποντικό», χάνει έναν γύρο.

Αν η γατούλα σου φτάσει: 
σε κενή πλάκα: Δεν κάνεις τίποτε. Είναι η σειρά του επόμενου παίκτη να παίξει. 
σε ήλιο: Μπορείς να πάρεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες από την εσοχή. 
στα ζουζούνια: Πρέπει να επιστρέψεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες στην εσοχή. 
σε πλάκα με καρδιά: Πάρε μια κάρτα. Διάλεξε μία από τις γατούλες που έχεις και φέρσου
καλοσυνάτα σε πρόσωπα, ζώα ή στο περιβάλλον.

Επειδή κάθε γατούλα έχει τον δικό της τρόπο να βοηθάει, πρέπει να βάλεις τη φαντασία σου να 
δουλέψει. Ποια καλή πράξη θα έκανε η γατούλα που διάλεξες στη συγκεκριμένη περίσταση;  Σκέψου 
τι θα έκανε και φέρσου ανάλογα. Οι άλλοι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν με την καλή σου πράξη 
έχοντας στον νου τους τη συγκεκριμένη ψιψίνα που χρησιμοποίησες.
Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι για να είσαι καλός και ο καθένας μπορεί να δείξει καλοσύνη σε 
όποια κατάσταση κι αν βρεθεί, αλλά πρέπει να κάνεις την κατάλληλη επιλογή γατούλας.

2. Μετά την καλή πράξη που έκανες με τη γατούλα σου, πάρε ένα Βραβείο Καλοσύνης από την εσοχή 
 με τις καρδιές. Επίστρεψε στη συνέχεια το πλακάκι με τη γατούλα που χρησιμοποίησες στην 
 εσοχή με τις γατούλες.

3. Ήρθε η ώρα να παίξει ο επόμενος παίκτης και το παιχνίδι συνεχίζεται...

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης κερδίσει 5 βραβεία κι έχει μαγέψει την πόλη
με την καλοσύνη του. 

Ο Μαστρογατάκης είναι ο ιδρυτής 

του κλαμπ «Φτιάξε κάτι για να δώσεις».

Ρίχνει μια σταγόνα ταλέντο σ’ ένα γεμάτο 

φλιτζάνι δημιουργικής, έξυπνης ή αφελούς 

φαντασίας. Προσθέτει μια δόση έγνοιας για 

τον άλλον και τα ανακατεύει με αγάπη για 

εκπληκτικές δημιουργίες καλοσύνης!

Όσα φτιάχνει καλυτερεύουν τη ζωή των 

ανθρώπων ή των ζώων και ομορφαίνουν το 

περιβάλλον. Έχει πάντα χρόνο για δημιουργί-

ες. Ψήνει κέικ, χρωματίζει ζωγραφιές, 

φτιάχνει παιχνίδια, κολλάει αφίσες.

Κι όποτε δε μαστορεύει κάτι στον πάγκο του, 

είναι σίγουρο ότι γυρίζει στην πόλη για να 

δώσει κουτιά χειροποίητης αγάπης. Κι αν δε 

βρει κάποιον να τα προσφέρει, τα αφήνει 

κάπου να τα χαρεί ένας περαστικός!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: κουτάκια χαράς

Αγαπημένη άσκηση: να σκάει φούσκες

Αγαπημένη του ασχολία: να συλλέγει 

ικανότητες, ταλέντα και εργαλεία

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που 

φτιάχνει ουράνια τόξα

Συνεργάσου μαζί του για
να φτιάξετε δημιουρ-
γίες που κάνουν τον
κόσμο πιο χαρούμενο!
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Στην Καλοσυνούπολη όλοι ζουν ευτυχισμένοι χάρη στις γάτες της, οι οποίες κάνουν καλές 
πράξεις και μοιράζουν δώρα, χαμόγελα, γλυκόλογα σε όποιον τα έχει ανάγκη. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, η ευτυχία έκανε φτερά! Οι κάτοικοι είναι δυστυχισμένοι, γιατί ο 
τρομερός Κακοπόντικας κυκλοφορεί ελεύθερος και προσπαθεί να σκορπίσει το κακό παντού. Το 
Υπουργείο Καλοσύνης θέλει να βάλει φρένο στα σχέδιά του. Γι’ αυτό κάλεσε 5 από τις πιο 
καλόκαρδες ψιψίνες που νιαούρισαν ποτέ στη Γη. Θα τις βοηθήσετε να κάνουν όσες καλές 
πράξεις χρειαστεί, για να διώξουν τον Κακοπόντικα και να γυρίσει η ευτυχία στην πόλη;   

Αγαπητοί ΜΕΓΑΛΟΙ, 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, πάνω από 80 στους 100 γονείς και εκπαιδευτικούς 
πιστεύουν ότι η διδασκαλία της καλοσύνης στα παιδιά είναι τόσο σημαντική όσο και η 
διδασκαλία των μαθημάτων. Συστηματική επίσης εξέταση στην ανάπτυξη του ανθρώ-
που δείχνει ότι οι σπόροι της κατανόησης, της φροντίδας και της συμπόνιας εμφανίζο-
νται πολύ νωρίς στη ζωή, αλλά, για να γίνουν τα παιδιά στοργικοί, ηθικοί άνθρωποι, 
πρέπει οι ενήλικες να στηρίξουν και να θρέψουν τους σπόρους της καλοσύνης που 
εμφανίστηκαν στη ζωή των μικρών. 

Και είναι σημαντική η καλλιέργεια της καλοσύνης, γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα 
παιδιά που μαθαίνουν να νοιάζονται για τους άλλους, να προσφέρουν, να μοιρά-
ζονται ή να επιδεικνύουν αλληλεγγύη βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, 
γίνονται πιο ευτυχισμένα και πιο δημοφιλή. 

Οι Καλοσυνόγατες προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσετε συζητήσεις 
για την καλοσύνη με έναν διασκεδαστικό και εντυπωσιακό τρόπο. Παίξτε όλοι μαζί 
ως οικογένεια και αντλήστε ιδέες από το παιχνίδι για να αναπτύξετε την κοινωνική 
νοημοσύνη των παιδιών και να μοιράσετε αγάπη στον πραγματικό κόσμο. 

Το παιχνίδι παρέχει πολλές ευκαιρίες να κάνετε ουσιαστική κουβέντα για τα συναι-
σθήματα. Πώς αυτά αποτυπώνονται στις εκφράσεις μας, στις κινήσεις μας, στη 
στάση του σώματός μας; Ποιες πράξεις και γεγονότα παρακινούν τα παιδιά να 
συμπεριφέρονται με καλοσύνη στους άλλους; Πώς αισθάνονται όταν κάνουν μια 
καλή πράξη; Πώς νιώθουν όταν κάποιος είναι καλός μαζί τους; Τι μπορεί να τα 
εμποδίσει να δείξουν καλοσύνη; 

Ανεξάρτητα από το αν είναι προσχεδιασμένη ή αυθόρμητη, κάθε πράξη καλοσύνης 
έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, αφού είναι αξία… μεταδο-

τική! Όλοι μαζί, ως οικογένεια ή τάξη, μιλήστε γι' αυτό. Να θυμάστε μόνο ότι για 
τη δημιουργία μιας «κουλτούρας καλοσύνης» στο σπίτι ή το σχολείο πολύτιμο 

είναι και το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων. 

Καλοσύνη παντού!
Καλοσυνόγατες

Πλακάκια Καλοσυνόγατες (20): Υπάρχουν 4 πλακάκια για καθεμιά από τις 5 Καλοσυνόγατες.  

Η Γλυκομίλητη: χαρίζει καλοσύνη με τα 

λόγια της.

Της αρέσει να μιλά και έχει πάντοτε κάτι καλό 

να πει για όλους. Πιστεύει στη δύναμη που 

έχουν τα λόγια να ομορφαίνουν τη ζωή

των ανθρώπων.

Τα μάτια της λάμπουν και το χαμόγελό της 

φωτίζει την πόλη! 

Θα τη δεις πάντοτε να βοηθά κάποιον με τη 

δύναμη των λόγων της. Ακόμη, γράφει ιστο-

ριούλες, ποιήματα, κρυφά μηνύματα και 

τόσα άλλα με λέξεις που προσφέρουν χαρά.

Πλησιάζει πρόθυμα όποιον έχει ανάγκη μια 

αγκαλιά και είναι η καλύτερη ακροάτρια για 

όποιον θέλει να της ψιθυρίσει τα βάσανά του 

στο αυτί.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  
Δύναμή της: κανάτες αγάπης και ένα

φλιτζάνι κατανόηση  
Αγαπημένη άσκηση: να ξεκαρδίζεται 

στα γέλια  
Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει λέξεις 

που κάνουν τους άλλους να αισθάνονται 

υπέροχα  
Αγαπημένο γκατζετάκι: η αγκαλιτσομηχανή

Βοηθήστε τη να προσφέρει
ευτυχία, χαμόγελα και
μαγεία!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: ΜΑΖΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

2 ή περισσότεροι παίκτες

Στόχος του παιχνιδιού
Όλοι μαζί οι παίκτες σκορπούν χαρά στην Καλοσυνούπολη και προσπαθούν να κερδίσουν 5 Βραβεία 
Καλοσύνης πριν ο μοχθηρός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Προετοιμασία

Πώς παίζεται
Παίζεται όπως και το Παιχνίδι 1, με τη διαφορά ότι, όποτε στο ζάρι έρχεται «ποντικός», ο Κακοπόντι-
κας προχωρά κατά μία πλάκα στην πορεία προς το Υπουργείο Καλοσύνης έχοντας σκοπό να το 
καταστρέψει.

Όλα είναι όπως ακριβώς στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά με την προσθήκη του Κακοπόντικα, ο 
οποίος παίρνει θέση στο αστέρι της μικρής διαδρομής, έτοιμος να ξεκινήσει το παιχνίδι.   
Κάθε παίκτης τοποθετεί μια γατούλα-πιόνι σε κενή πλάκα της μεγάλης διαδρομής και παίρνει τρία 
πλακάκια με Καλοσυνόγατες. 

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με δύο τρόπους:

1. Αν όλοι οι παίκτες μαζί μαζέψουν 5 Βραβεία Καλοσύνης πριν ο Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέ-

 ψει το Υπουργείο Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι η ομάδα των παικτών.

2. Αν ο τρομακτικός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης πριν προλάβουν 

 οι παίκτες να κερδίσουν όλοι μαζί 5 Βραβεία Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι ο Κακοπόντικας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ

Στόχος του παιχνιδιού: Να κάνεις καλές πράξεις και να γίνει η ψιψίνα σου η πρώτη που θα 
συγκεντρώσει 5 Βραβεία Καλοσύνης.

Προετοιμασία
– Βγάλτε από την πλαϊνή θήκη του κουτιού όλα 
όσα περιέχει. Τοποθετήστε τις κάρτες ανάποδα 
στην πίστα, ενώ τα πλακάκια με Καλοσυνόγατες 
και τα Βραβεία Καλοσύνης στις εσοχές.
– Κάθε παιδί διαλέγει μια γατούλα-πιόνι, τη 
στερεώνει σε μια βάση και την τοποθετεί σε μια 
άδεια πλάκα της κύριας πίστας.
– Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από τέσσερις, τα 
υπόλοιπα πιόνια τοποθετούνται πάλι στην
 πλαϊνή θήκη.
– Κάθε παιδί παίρνει τρία πλακάκια με
Καλοσυνόγατες.
– Το ζάρι μπαίνει σε σημείο όπου το
φτάνουν όλοι.
– Στο παιχνίδι αυτό δεν παίζει ο 
Κακοπόντικας.

Ξύλινο ζάρι (1): Το ζάρι έχει τους αριθμούς 1 έως 5. Μπορείς να μετακινήσεις τη δική σου 
γατούλα-πιόνι από μία έως πέντε πλάκες στην πίστα, κινούμενος προς τα δεξιά.
Στην έκτη πλευρά του ζαριού υπάρχει ένας «ποντικός». Αν εμφανιστεί, χάνεις έναν γύρο! Στο 
Παιχνίδι 2, ο Κακοπόντικας προχωρά ένα βήμα μπροστά κάθε φορά που έρχεται «ποντικός» 
στο ζάρι. 

Κάρτες (30): Σε κάθε κάρτα απεικονίζεται μια διαφορετική περιοχή της πόλης και ορισμέ-
νες καταστάσεις. Μπορείς να κάνεις μια καλή πράξη με μια Καλοσυνόγατα σε μια συγκεκρι-
μένη κατάσταση που απεικονίζεται στην κάρτα και έχει σχέση με τα πρόσωπα ή τον 
περιβάλλοντα χώρο.
Για παράδειγμα, στην κάρτα με την εικόνα από το νοσοκομείο μπορείς να δείξεις καλοσύνη 
με το να ευχηθείς στον άνθρωπο στο καροτσάκι «Να γίνεις γρήγορα καλά» (η Γλυκομίλητη) 
ή να χαρίσεις τα παλιά σου παραμύθια για την αίθουσα αναμονής των παιδιών (η Ωραιο-
δωρίτσα) ή να προσφερθείς εθελοντικά να βοηθήσεις κάποιο παιδί (η Βοηθοψιψίνα). 
Μπορείς επίσης να φτιάξεις ένα «πακέτο βοήθειας» για κάποιον στο νοσοκομείο (ο 
Μαστρογατάκης).

Πριν ξεκινήσετε να παίζετε το παιχνίδι, είναι 
πολύ σημαντικό να εξοικειωθούν τα παιδιά 
με τις γατούλες και το συγκεκριμένο είδος 
καλοσύνης που προσφέρει η καθεμιά.

Η καλοσύνη περιλαμβάνει το να δίνεις, να 
βοηθάς, να φροντίζεις και να συνδέεσαι 
συναισθηματικά, προκειμένου να ωφελή-
σεις τους άλλους και να μεταδώσεις θετικά 
συναισθήματα.

Πολλές φορές θα διαπιστώσετε ότι ορισμέ-
νες πράξεις καλοσύνης τις κάνουν περισσό-
τερες από μία γατούλες. Απλώς επικεντρω-
θείτε στο να σκορπίζετε χαρά και απολαύστε 
το παιχνίδι!

 ÊÁËÏÓÕÍÏÃÁÔÅÓ
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Τι περιέχει το παιχνίδι

2 7

Η επιφάνεια του παιχνιδιού: Στην 
επιφάνεια του παιχνιδιού υπάρχουν 
δύο διαδρομές, η μεγάλη και η μικρή.

Η μεγάλη διαδρομή 
στην πόλη είναι η κύρια πίστα 
του παιχνιδιού. Έχει 14 πλάκες,
πάνω στις οποίες μπορείς να
μετακινηθείς. 
Στη διαδρομή αυτή θα
συναντήσεις 3 εικονίδια:

Το φως του ήλιου πλημμυρίζει την Καλοσυνούπολη! Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, 
κερδίζεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες.

Τα ζουζούνια δε σ’ αφήνουν να νοιάζεσαι για τους άλλους. Όταν πέσεις σ’ αυτό το 
εικονίδιο, χάνεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες. 

Ώρα για μια καλή πράξη. Όταν πέσεις σ’ αυτό το εικονίδιο, γυρνάς μια κάρτα και μοιρά-
ζεις καλοσύνη χρησιμοποιώντας μία, όποια θες, από τις Καλοσυνόγατες που έχεις.

Η μικρή διαδρομή χρησιμοποιείται στο Παιχνίδι 2 (που περιγράφεται παρακάτω), όταν δηλαδή 
παίζουν όλοι οι παίκτες μαζί εναντίον του Κακοπόντικα. 
Ο Κακοπόντικας χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή για να εκτελέσει την αποστολή του, που είναι να 
καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Βραβεία Καλοσύνης (20): Μάζεψε καρδούλες βοηθώντας τις γατούλες να 
κάνουν καλές πράξεις παντού στην πόλη.

Γατούλες-πιόνια (4): Αυτές οι γατούλες είναι πιόνια που 
κινούνται στη μεγάλη διαδρομή σκορπώντας καλοσύνη
παντού στην πόλη.

Ο Κακοπόντικας (1): Ο Κακοπόντικας κινείται προς το Υπουργείο Καλοσύ-
νης για να εμποδίσει τις γατούλες να σκορπίσουν καλοσύνη στην πόλη. 
Όταν φτάσει στο υπουργείο, το παιχνίδι στη μικρή διαδρομή τελειώνει.

Η Ωραιοδωρίτσα ζει στο Υπουργείο 

Αγάπης και είναι πολύ δοτική!

Έχει χρυσή καρδιά, την οποία κληρονόμησε 

από την οικογένειά της, τους Γενναιόδωρους.

Έχει ένα πολύ ξεχωριστό και πάντα γεμάτο 

σακούλι με καλούδια. Πράγματα που σπινθη-

ρίζουν, που γυαλίζουν και αστράφτουν. 

Πράγματα που είναι διασκεδαστικά και 

αστεία ή πρακτικά και χρήσιμα.

Πράγματα που «ντύνουν» με χαρούμενα 

χρώματα τις μέρες όποιου τα βλέπει μαύρα! 

Μπορεί ακόμη να είναι παιχνίδια, ρούχα ή 

πράγματα που δε χρειάζεται πια. Ή αντικεί-

μενα που αγοράζει, ακόμα και χρήματα που 

έχει στον κουμπαρά της! 

Και τις 365 μέρες του χρόνου υπάρχει πάντα 

κάτι που έχει να δώσει ή να μοιραστεί. 

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια μεγάλη χούφτα

γενναιοδωρία

Αγαπημένη άσκηση: το κυνήγι του

θησαυρού της καλοσύνης

Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει 

πράγματα για το σακούλι με τα καλούδια

Αγαπημένο γκατζετάκι: ο ανιχνευτής

δώρων

Πηγαίνετε μαζί της σε ένα
πανηγύρι μοιρασιάς δώρων
σκορπίζοντας
χαμόγελα.

Η Βοηθοψιψίνα φοράει ένα ρολόι που 

δείχνει ότι είναι πάντα ώρα να κάνει το καλό.

Θεωρεί πως ευτυχία είναι να βοηθά τους 

άλλους με όποιον τρόπο μπορεί.

Όπου μυρίζεται πρόβλημα, τρέχει πάντα

να το λύσει!

Με καρδιά γεμάτη αγάπη, έχει άφθονο χρόνο 

να προσφέρει σε όλους. Μερικές φορές για 

να δώσει ένα χεράκι βοηθείας, άλλες για να 

κάνει μια δουλειά ή να διευκολύνει όποιον τη 

χρειάζεται. 

Με το μαγικό της κλειδί ξεκλειδώνει όλα τα 

προβλήματα, όποια κι αν είναι αυτά, και δίνει 

λύσεις! 

Υπάρχουν πάμπολλες ευκαιρίες για να 

βοηθήσει κάποιον εθελοντικά.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή της: μια κουταλιά σούπας ευγένεια 

και ένα γεμάτο φλιτζάνι επιθυμίας

Αγαπημένη άσκηση: να πετυχαίνει αυτό

που βάζει στόχο

Αγαπημένη της ασχολία: ο εθελοντισμός

και η προσφορά

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που

παρατείνει τον χρόνο

Εμφανιστείτε μαζί της με αγάπη
στην καρδιά και με το μαγικό της
κλειδί ξεκλειδώστε όλα
τα προβλήματα!

Ο Αγαπογατούλης είναι ένας γάτος 

μεγαλόκαρδος με πολλές καλές ιδέες.

Κοιτάζει τον κόσμο με τα μάτια της καρδιάς 

και προσφέρει αγάπη σε όποιον τη χρειάζε-

ται. 

Είναι φρόνιμος, συμπονετικός και γεμάτος 

σεβασμό όχι μόνο απέναντι στους ανθρώ-

πους αλλά και απέναντι στη φύση, τα ζώα, 

ακόμα και τα ζουζούνια που ζουν στις αυλές 

και τους κήπους μας. 

Ενδιαφέρεται δηλαδή για την κοινότητά του, 

τους γύρω του και το περιβάλλον. 

Είναι ο ήρωας που δε φοβάται να εκφράσει 

την άποψή του!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: ένα φλιτζάνι συμπόνια

Αγαπημένη άσκηση: να χορεύει τον χορό

της ειρήνης

Αγαπημένη του ασχολία: να γράφει και να 

στέλνει προσκλήσεις ζητώντας συνεργασία 

για το καλό

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή ειδοποίη-

σης για καλοσύνη

Προσπάθησε να είσαι καλός
όσο κι εκείνος και
συντρόφεψέ τον, γιατί
μαζί ακούγεστε πιο
δυνατά!

Καλοσυνόγατες

Βραβεία Καλοσύνης

Είστε έτοιμοι να αρχίσετε να σκορπάτε καλοσύνη στην πόλη! 

Πώς παίζεται
1. Ο μικρότερος παίκτης ξεκινά πρώτος ρίχνοντας το ζάρι. 
 Το ζάρι θα δείξει είτε έναν αριθμό από το 1 έως το 5 είτε «ποντικό». Ο παίκτης που έφερε τον 
 αριθμό μετακινεί το πιόνι του τόσες πλάκες όσες δείχνει το ζάρι. 
 Αν το ζάρι δείξει «ποντικό», χάνει έναν γύρο.

Αν η γατούλα σου φτάσει: 
σε κενή πλάκα: Δεν κάνεις τίποτε. Είναι η σειρά του επόμενου παίκτη να παίξει. 
σε ήλιο: Μπορείς να πάρεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες από την εσοχή. 
στα ζουζούνια: Πρέπει να επιστρέψεις ένα πλακάκι με Καλοσυνόγατες στην εσοχή. 
σε πλάκα με καρδιά: Πάρε μια κάρτα. Διάλεξε μία από τις γατούλες που έχεις και φέρσου
καλοσυνάτα σε πρόσωπα, ζώα ή στο περιβάλλον.

Επειδή κάθε γατούλα έχει τον δικό της τρόπο να βοηθάει, πρέπει να βάλεις τη φαντασία σου να 
δουλέψει. Ποια καλή πράξη θα έκανε η γατούλα που διάλεξες στη συγκεκριμένη περίσταση;  Σκέψου 
τι θα έκανε και φέρσου ανάλογα. Οι άλλοι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν με την καλή σου πράξη 
έχοντας στον νου τους τη συγκεκριμένη ψιψίνα που χρησιμοποίησες.
Υπάρχουν φυσικά πολλοί τρόποι για να είσαι καλός και ο καθένας μπορεί να δείξει καλοσύνη σε 
όποια κατάσταση κι αν βρεθεί, αλλά πρέπει να κάνεις την κατάλληλη επιλογή γατούλας.

2. Μετά την καλή πράξη που έκανες με τη γατούλα σου, πάρε ένα Βραβείο Καλοσύνης από την εσοχή 
 με τις καρδιές. Επίστρεψε στη συνέχεια το πλακάκι με τη γατούλα που χρησιμοποίησες στην 
 εσοχή με τις γατούλες.

3. Ήρθε η ώρα να παίξει ο επόμενος παίκτης και το παιχνίδι συνεχίζεται...

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης κερδίσει 5 βραβεία κι έχει μαγέψει την πόλη
με την καλοσύνη του. 

Ο Μαστρογατάκης είναι ο ιδρυτής 

του κλαμπ «Φτιάξε κάτι για να δώσεις».

Ρίχνει μια σταγόνα ταλέντο σ’ ένα γεμάτο 

φλιτζάνι δημιουργικής, έξυπνης ή αφελούς 

φαντασίας. Προσθέτει μια δόση έγνοιας για 

τον άλλον και τα ανακατεύει με αγάπη για 

εκπληκτικές δημιουργίες καλοσύνης!

Όσα φτιάχνει καλυτερεύουν τη ζωή των 

ανθρώπων ή των ζώων και ομορφαίνουν το 

περιβάλλον. Έχει πάντα χρόνο για δημιουργί-

ες. Ψήνει κέικ, χρωματίζει ζωγραφιές, 

φτιάχνει παιχνίδια, κολλάει αφίσες.

Κι όποτε δε μαστορεύει κάτι στον πάγκο του, 

είναι σίγουρο ότι γυρίζει στην πόλη για να 

δώσει κουτιά χειροποίητης αγάπης. Κι αν δε 

βρει κάποιον να τα προσφέρει, τα αφήνει 

κάπου να τα χαρεί ένας περαστικός!

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Δύναμή του: κουτάκια χαράς

Αγαπημένη άσκηση: να σκάει φούσκες

Αγαπημένη του ασχολία: να συλλέγει 

ικανότητες, ταλέντα και εργαλεία

Αγαπημένο γκατζετάκι: η μηχανή που 

φτιάχνει ουράνια τόξα

Συνεργάσου μαζί του για
να φτιάξετε δημιουρ-
γίες που κάνουν τον
κόσμο πιο χαρούμενο!
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Στην Καλοσυνούπολη όλοι ζουν ευτυχισμένοι χάρη στις γάτες της, οι οποίες κάνουν καλές 
πράξεις και μοιράζουν δώρα, χαμόγελα, γλυκόλογα σε όποιον τα έχει ανάγκη. 
Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, η ευτυχία έκανε φτερά! Οι κάτοικοι είναι δυστυχισμένοι, γιατί ο 
τρομερός Κακοπόντικας κυκλοφορεί ελεύθερος και προσπαθεί να σκορπίσει το κακό παντού. Το 
Υπουργείο Καλοσύνης θέλει να βάλει φρένο στα σχέδιά του. Γι’ αυτό κάλεσε 5 από τις πιο 
καλόκαρδες ψιψίνες που νιαούρισαν ποτέ στη Γη. Θα τις βοηθήσετε να κάνουν όσες καλές 
πράξεις χρειαστεί, για να διώξουν τον Κακοπόντικα και να γυρίσει η ευτυχία στην πόλη;   

Αγαπητοί ΜΕΓΑΛΟΙ, 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, πάνω από 80 στους 100 γονείς και εκπαιδευτικούς 
πιστεύουν ότι η διδασκαλία της καλοσύνης στα παιδιά είναι τόσο σημαντική όσο και η 
διδασκαλία των μαθημάτων. Συστηματική επίσης εξέταση στην ανάπτυξη του ανθρώ-
που δείχνει ότι οι σπόροι της κατανόησης, της φροντίδας και της συμπόνιας εμφανίζο-
νται πολύ νωρίς στη ζωή, αλλά, για να γίνουν τα παιδιά στοργικοί, ηθικοί άνθρωποι, 
πρέπει οι ενήλικες να στηρίξουν και να θρέψουν τους σπόρους της καλοσύνης που 
εμφανίστηκαν στη ζωή των μικρών. 

Και είναι σημαντική η καλλιέργεια της καλοσύνης, γιατί έχει αποδειχτεί ότι τα 
παιδιά που μαθαίνουν να νοιάζονται για τους άλλους, να προσφέρουν, να μοιρά-
ζονται ή να επιδεικνύουν αλληλεγγύη βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις, 
γίνονται πιο ευτυχισμένα και πιο δημοφιλή. 

Οι Καλοσυνόγατες προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσετε συζητήσεις 
για την καλοσύνη με έναν διασκεδαστικό και εντυπωσιακό τρόπο. Παίξτε όλοι μαζί 
ως οικογένεια και αντλήστε ιδέες από το παιχνίδι για να αναπτύξετε την κοινωνική 
νοημοσύνη των παιδιών και να μοιράσετε αγάπη στον πραγματικό κόσμο. 

Το παιχνίδι παρέχει πολλές ευκαιρίες να κάνετε ουσιαστική κουβέντα για τα συναι-
σθήματα. Πώς αυτά αποτυπώνονται στις εκφράσεις μας, στις κινήσεις μας, στη 
στάση του σώματός μας; Ποιες πράξεις και γεγονότα παρακινούν τα παιδιά να 
συμπεριφέρονται με καλοσύνη στους άλλους; Πώς αισθάνονται όταν κάνουν μια 
καλή πράξη; Πώς νιώθουν όταν κάποιος είναι καλός μαζί τους; Τι μπορεί να τα 
εμποδίσει να δείξουν καλοσύνη; 

Ανεξάρτητα από το αν είναι προσχεδιασμένη ή αυθόρμητη, κάθε πράξη καλοσύνης 
έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, αφού είναι αξία… μεταδο-

τική! Όλοι μαζί, ως οικογένεια ή τάξη, μιλήστε γι' αυτό. Να θυμάστε μόνο ότι για 
τη δημιουργία μιας «κουλτούρας καλοσύνης» στο σπίτι ή το σχολείο πολύτιμο 

είναι και το προσωπικό παράδειγμα των ενηλίκων. 

Καλοσύνη παντού!
Καλοσυνόγατες

Πλακάκια Καλοσυνόγατες (20): Υπάρχουν 4 πλακάκια για καθεμιά από τις 5 Καλοσυνόγατες.  

Η Γλυκομίλητη: χαρίζει καλοσύνη με τα 

λόγια της.

Της αρέσει να μιλά και έχει πάντοτε κάτι καλό 

να πει για όλους. Πιστεύει στη δύναμη που 

έχουν τα λόγια να ομορφαίνουν τη ζωή

των ανθρώπων.

Τα μάτια της λάμπουν και το χαμόγελό της 

φωτίζει την πόλη! 

Θα τη δεις πάντοτε να βοηθά κάποιον με τη 

δύναμη των λόγων της. Ακόμη, γράφει ιστο-

ριούλες, ποιήματα, κρυφά μηνύματα και 

τόσα άλλα με λέξεις που προσφέρουν χαρά.

Πλησιάζει πρόθυμα όποιον έχει ανάγκη μια 

αγκαλιά και είναι η καλύτερη ακροάτρια για 

όποιον θέλει να της ψιθυρίσει τα βάσανά του 

στο αυτί.

ΚΥΡΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ  
Δύναμή της: κανάτες αγάπης και ένα

φλιτζάνι κατανόηση  
Αγαπημένη άσκηση: να ξεκαρδίζεται 

στα γέλια  
Αγαπημένη της ασχολία: να συλλέγει λέξεις 

που κάνουν τους άλλους να αισθάνονται 

υπέροχα  
Αγαπημένο γκατζετάκι: η αγκαλιτσομηχανή

Βοηθήστε τη να προσφέρει
ευτυχία, χαμόγελα και
μαγεία!

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2: ΜΑΖΙ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

2 ή περισσότεροι παίκτες

Στόχος του παιχνιδιού
Όλοι μαζί οι παίκτες σκορπούν χαρά στην Καλοσυνούπολη και προσπαθούν να κερδίσουν 5 Βραβεία 
Καλοσύνης πριν ο μοχθηρός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης.

Προετοιμασία

Πώς παίζεται
Παίζεται όπως και το Παιχνίδι 1, με τη διαφορά ότι, όποτε στο ζάρι έρχεται «ποντικός», ο Κακοπόντι-
κας προχωρά κατά μία πλάκα στην πορεία προς το Υπουργείο Καλοσύνης έχοντας σκοπό να το 
καταστρέψει.

Όλα είναι όπως ακριβώς στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά με την προσθήκη του Κακοπόντικα, ο 
οποίος παίρνει θέση στο αστέρι της μικρής διαδρομής, έτοιμος να ξεκινήσει το παιχνίδι.   
Κάθε παίκτης τοποθετεί μια γατούλα-πιόνι σε κενή πλάκα της μεγάλης διαδρομής και παίρνει τρία 
πλακάκια με Καλοσυνόγατες. 

Πότε τελειώνει το παιχνίδι
Το παιχνίδι μπορεί να τελειώσει με δύο τρόπους:

1. Αν όλοι οι παίκτες μαζί μαζέψουν 5 Βραβεία Καλοσύνης πριν ο Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέ-

 ψει το Υπουργείο Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι η ομάδα των παικτών.

2. Αν ο τρομακτικός Κακοπόντικας φτάσει και καταστρέψει το Υπουργείο Καλοσύνης πριν προλάβουν 

 οι παίκτες να κερδίσουν όλοι μαζί 5 Βραβεία Καλοσύνης, οπότε νικητής είναι ο Κακοπόντικας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1: ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2-4 ΠΑΙΚΤΕΣ

Στόχος του παιχνιδιού: Να κάνεις καλές πράξεις και να γίνει η ψιψίνα σου η πρώτη που θα 
συγκεντρώσει 5 Βραβεία Καλοσύνης.

Προετοιμασία
– Βγάλτε από την πλαϊνή θήκη του κουτιού όλα 
όσα περιέχει. Τοποθετήστε τις κάρτες ανάποδα 
στην πίστα, ενώ τα πλακάκια με Καλοσυνόγατες 
και τα Βραβεία Καλοσύνης στις εσοχές.
– Κάθε παιδί διαλέγει μια γατούλα-πιόνι, τη 
στερεώνει σε μια βάση και την τοποθετεί σε μια 
άδεια πλάκα της κύριας πίστας.
– Αν οι παίκτες είναι λιγότεροι από τέσσερις, τα 
υπόλοιπα πιόνια τοποθετούνται πάλι στην
 πλαϊνή θήκη.
– Κάθε παιδί παίρνει τρία πλακάκια με
Καλοσυνόγατες.
– Το ζάρι μπαίνει σε σημείο όπου το
φτάνουν όλοι.
– Στο παιχνίδι αυτό δεν παίζει ο 
Κακοπόντικας.

Ξύλινο ζάρι (1): Το ζάρι έχει τους αριθμούς 1 έως 5. Μπορείς να μετακινήσεις τη δική σου 
γατούλα-πιόνι από μία έως πέντε πλάκες στην πίστα, κινούμενος προς τα δεξιά.
Στην έκτη πλευρά του ζαριού υπάρχει ένας «ποντικός». Αν εμφανιστεί, χάνεις έναν γύρο! Στο 
Παιχνίδι 2, ο Κακοπόντικας προχωρά ένα βήμα μπροστά κάθε φορά που έρχεται «ποντικός» 
στο ζάρι. 

Κάρτες (30): Σε κάθε κάρτα απεικονίζεται μια διαφορετική περιοχή της πόλης και ορισμέ-
νες καταστάσεις. Μπορείς να κάνεις μια καλή πράξη με μια Καλοσυνόγατα σε μια συγκεκρι-
μένη κατάσταση που απεικονίζεται στην κάρτα και έχει σχέση με τα πρόσωπα ή τον 
περιβάλλοντα χώρο.
Για παράδειγμα, στην κάρτα με την εικόνα από το νοσοκομείο μπορείς να δείξεις καλοσύνη 
με το να ευχηθείς στον άνθρωπο στο καροτσάκι «Να γίνεις γρήγορα καλά» (η Γλυκομίλητη) 
ή να χαρίσεις τα παλιά σου παραμύθια για την αίθουσα αναμονής των παιδιών (η Ωραιο-
δωρίτσα) ή να προσφερθείς εθελοντικά να βοηθήσεις κάποιο παιδί (η Βοηθοψιψίνα). 
Μπορείς επίσης να φτιάξεις ένα «πακέτο βοήθειας» για κάποιον στο νοσοκομείο (ο 
Μαστρογατάκης).

Πριν ξεκινήσετε να παίζετε το παιχνίδι, είναι 
πολύ σημαντικό να εξοικειωθούν τα παιδιά 
με τις γατούλες και το συγκεκριμένο είδος 
καλοσύνης που προσφέρει η καθεμιά.

Η καλοσύνη περιλαμβάνει το να δίνεις, να 
βοηθάς, να φροντίζεις και να συνδέεσαι 
συναισθηματικά, προκειμένου να ωφελή-
σεις τους άλλους και να μεταδώσεις θετικά 
συναισθήματα.

Πολλές φορές θα διαπιστώσετε ότι ορισμέ-
νες πράξεις καλοσύνης τις κάνουν περισσό-
τερες από μία γατούλες. Απλώς επικεντρω-
θείτε στο να σκορπίζετε χαρά και απολαύστε 
το παιχνίδι!
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