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ΖΕΤΑ ΔΟΎΚΑ

Είσαι φίλη μουΕίσαι φίλη μου

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, 

Το βιβλίο της Ζέτας Δούκα «Είσαι 
φίλη μου», από τη σειρά Έλλα & 
Άλλυ, σε εικονογράφηση του Θά-
νου Καρανίκα, που κρατάτε στα χέ-
ρια σας αγγίζει έννοιες όπως η φι-
λία, η διαφορετικότητα, η ευγένεια 
και η αποφασιστικότητα, και απευ-
θύνεται κυρίως σε παιδιά προσχο-
λικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. 
Το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό 
έχει ως σκοπό να εμπλουτίσει τη 
διαδικασία της ανάγνωσης και να 
δώσει στα παιδιά ερεθίσματα ώστε 
να εξελίξουν τη σκέψη τους σχετι-
κά με τα νοήματα του βιβλίου. 

Ο χρόνος εκτέλεσης του εκπαιδευτικού υλικού εξαρτάται από την ηλικία και 
τον αριθμό παιδιών της κάθε τάξης, όταν πρόκειται για σχολική δομή, όπως 
και από τον χρόνο που έχει ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός να διαθέσει σε μια 
ημέρα. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να κρατήσει από μια έως πολλές 
ημέρες και φυσικά μπορεί να συνδεθεί με άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως 
γεωγραφία, καλλιτεχνικά κ.ά. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

 «Είσαι φίλη μου»



Ανάγνωση βιβλίου 
Στην ανάγνωση του βιβλίου καλό είναι να αναφέρουμε, ειδικά την πρώτη 
φορά που το διαβάζουμε στα παιδιά, τον/τη συγγραφέα και τον/την εικονο-
γράφο. Έτσι έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τους δημιουργούς του βιβλίου.

Συζήτηση 
Μετά την ανάγνωση, σε σχέση με τις ηρωίδες και τα νοήματα του βιβλίου. Στα 
μικρότερα παιδιά μπορούμε φυσικά να ενσωματώσουμε τις ερωτήσεις στην 
ανάγνωση, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση από την πλευρά τους.
 Τι κοινό και τι διαφορετικό έχουν η Έλλα και η Άλλυ; 
   Τι σημαίνει να είσαι φίλος/η; Πώς συμπεριφέρεται ένας φίλος (π.χ. μας μιλά-

ει όμορφα, γελάμε, παίζουμε μαζί, μας προσέχει); Πώς μας κάνει να νιώθουμε 
ένας/μια φίλος/η μας (χαρά, ασφάλεια, αγάπη, στοργή);

 Γιατί πιστεύετε ότι η Έλλα δεν είχε φίλους μέχρι που γνώρισε την Άλλυ; Πώς 
λέτε να ένιωθε; 
   Ποιος/ποιοι είναι ο/οι καλύτερος/οι φίλος/οι; Τι σας αρέσει να κάνετε μαζί; 

Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι;
 Διάλεξε έναν φίλο σου από την τάξη, σηκωθείτε και οι δύο. Αν είσαι στο 
σπίτι, σκέψου έναν/μια φίλο/η σου. Ποια εξωτερικά κοινά και ποιες διαφορές 
παρατηρείς (Χρώματα, ύψος, φύλο κ.λπ.);
   Έχετε παρατηρήσει στο σχολείο σας κάποιο παιδί να είναι συχνά μόνο του ή 

να μην έχει καθόλου φίλους; Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτό και τι μπορείτε να 
κάνετε για αυτό;

   Τι σας άρεσε πιο πολύ στην ιστορία και γιατί;
    Ζωγραφίστε αυτό που σας άρεσε περισσότερο  

από την ιστορία.



Δραστηριότητες

«Το ουράνιο τόξο της φιλίας»

Ομαδική χειροτεχνία για να διακοσμήσει την τάξη σας. Τα παιδιά αποτυπώ-
νουν την παλάμη τους με χρώματα σε ένα μεγάλο χαρτόνι δημιουργώντας 
ένα ουράνιο τόξο και πάνω σε κάθε χέρι γράφουμε το όνομα του παιδιού.
  

              Παιχνίδι «πες μου κάτι όμορφο»
Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και με τη σειρά πετάνε ένα μπαλάκι σε κάποιο 
άλλο παιδί που επιλέγουν (όχι το διπλανό). Το παιδί που πετάει το μπαλάκι 
τρέπει να σκεφτεί να πει στο άλλο κάτι όμορφο που το αφορά. Π.χ. έχεις 
ωραία μαλλιά, μου αρέσει όταν λες αστεία, παίζεις καλή μπάλα κ.λπ.

λες 
ωραία
αστεία!

παίζεις καλή 
μπάλα!

έχεις ωραία 
μαλλιά

έχεις όμορφο 
χαμόγελο

μοιράζεσαι τα 
πράγματά σου

μου 
αρέσουν τα 
γυαλιά σου



Η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα 
προσφέρεται για 

περαιτέρω συζήτηση 
σχετικά με το πώς μας 
βλέπουν οι άλλοι, πώς 
νιώθουν για μας που 

είμαστε φίλοι τους κ.λπ.

Ζωγραφική των φίλων μας
Χωρίζουμε μια κόλλα Α4 σε δύο μέρη. Ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφί-
σουν στην αριστερή πλευρά τον εαυτό τους και στη δεξιά κάποιον/α φίλο/η 
τους. Στη συνέχεια, κόβουμε το χαρτί στη μέση και προτείνουμε στο παιδί 
να χαρίσει τη ζωγραφιά στο παιδί το οποίο ζωγράφισε. Στις μικρότερες ηλι-
κίες, μπορούμε απλώς να ζητήσουμε από το παιδί να ζωγραφίσει τον εαυτό 
του και έναν φίλο του. 

Στο σπίτι, μπορεί η ζωγραφιά να αφορά αδέρφια, γονείς ή, φυσικά, και κά-
ποιο/α φίλο/η του παιδιού.



Oμαδικό Project
Όλη η τάξη μαζί σαν ομάδα διαλέγει ένα 
project το οποίο θα φέρει εις πέρας και 
θα έχει να κάνει με τον χώρο του σχο-
λείου (π.χ. να φτιάξουμε παιχνίδια στην 
αυλή [κουτσό] ή μια μεγάλη ομαδική ζω-
γραφιά σε έναν τοίχο του σχολείου). Δα-
σκάλα/δάσκαλος και μαθητές πρέπει να 
βάλουν τα δυνατά τους και να συνεργα-
στούν αρμονικά για να τα καταφέρουν.

   Κινητικό παιχνίδι εμπιστοσύνης  
«ο τυφλός» 

Για σχολική τάξη: Τα παιδιά χωρίζονται σε ζευγάρια. Με ένα μαντίλι, ο ένας 
από τους δύο κλείνει τα μάτια του και ο άλλος αναλαμβάνει να τον οδηγή-
σει μέσα στην τάξη χωρίς να χτυπήσει κάπου. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε 
δυσκολία, μπορεί να γίνει το ίδιο χωρίς να μιλάνε.  

Για το σπίτι: Με ένα μαντίλι, το παιδί/ο γονέας εναλλάξ κλείνει τα μάτια 
του και ο άλλος αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει μέσα στο σπίτι χωρίς να 
χτυπήσει κάπου. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε δυσκολία, μπορεί να γίνει το 
ίδιο χωρίς να μιλάνε.  



Συνάντηση οικογενειών στο σχολείο
Προτείνεται ειδικότερα για διαπολιτισμικά σχολεία ή σχολεία που έχουν 
μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων.

Οργανώστε μία φορά τον μήνα* μια συνάντηση στον χώρο του σχολείου 
(π.χ. με αφορμή ένα κοινό πρωινό γεύμα στο οποίο η κάθε οικογένεια θα 
φτιάξει/φέρει κι από ένα πιάτο). Στη συνάντηση θα συμμετέχουν παιδιά, 
δάσκαλοι και γονείς, ειδικότερα οι οικογένειες που ήρθαν πρόσφατα στη 
χώρα. Με αυτόν τον τρόπο θα έρθουν σε επαφή όλοι με διαφορετικές γεύ-
σεις, χρώματα, αλλά και με ανθρώπους (συμμαθητές, γονείς) φαινομενικά 
διαφορετικούς αλλά στην ουσία όμοιους μεταξύ τους.

*ο χρόνος και η συχνότητα εξαρτώνται από τα μέτρα covid.


