
 

Η ΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ!!! 
Friendship Preschool !!! 
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 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΙΩΝ: 20 ΠΑΙΔΙΑ (4-5 
ΕΤΩΝ) 
 Total Classroom: 20 Kids (4-5 years old) 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME 

• Να κατανοήσουν το νόημα και την 
αναγκαιότητα της φιλίας.  

   To understand the meaning and necessity of 
friendship. 

 

 

• Να συνειδητοποιήσουν την έννοια του 
σεβασμού και της αλληλοβοήθειας. 

   To realize the meaning of respect and mutual help. 



• Να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες και τις 
διαφορές τους. 

   To recognize their similarities and 
differences. 

 

• Να αναπτύξουν θετική αυτοεικόνα, αλλά και 
την ενσυναίσθηση προς τον φίλο τους. 

  To develop a positive self-image, and 
empathy to their friend. 



 

. Να συνεργαστούν. 

    To cooperate. 
 

.Να εμπλακούν σε γλωσσικές δραστηριότητες. 
   To be involved in language activities. 

• Να ψυχαγωγηθούν. 
    To be entertained. 
 

• Να εκφράσουν τα συναισθηματά τους. 
   To express their feelings. 
 
 

• Να λειτουργήσουν ως ομάδα. 
   To work as a team. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ !!! 

 
ACTIVITIES !!! 



Αρχικά διαβάσαμε το παραμύθι «Αυτός που 

αγαπώ έχει μια κόκκινη μυτούλα» ,το οποίο  

έφερε ένα παιδί από τη βιβλιοθήκη. Το 

παραμύθι αυτό μιλάει για τον αγάπη προς τον 

φίλο μας! 

First we read the story “My beloved with 
the little  red nose", which was brought by 
a child from the library. This tale speaks about  love 
for our friend! 



 

Δείχνουμε την αγάπη μας στο φίλο μας με 
αγκαλιές! 

We show our love to our friend with hugs! 



Ζωγραφίζουμε το φίλο μας και τον 
εαυτό μας! 
Paint our friend and ourselves! 

 



Η αλυσίδα της φιλίας και της αγάπης !!! 

The chain of friendship and love! 

                                                Γράφουμε το  

                                                όνομα μας σε  

                                                λωρίδες χαρτί 

                                                και μετά….. 

φτιάχνουμε την αλυσίδα που μας δένει 

με τα δεσμά της αγάπης! 
We write our name in the paper 

 strip and then ..... 

 we make the chain 

 that ties  us 

up with  the bonds of  love! 



Η συνταγή της φιλίας! 
The recipe of friendship! 

Μετά από διαλογική συζήτηση με 

τα παιδιά συναποφασίστηκε 

ότι τα συστατικά της φιλίας 

είναι :η αγάπη, οι αγκαλιές, ο 

σεβασμός, η αλληλοβοήθεια, 

το…ποδήλατο και άλλα πολλά 

υλικά! 

After an interactive discussion with 
the children, it was co-decided 
that the components of friendship 
are: love, hugs, respect, mutual 
aid, the bike ... and a lot of other 
things !!! 



Φίλε μου σε ακολουθώ με κλειστά μάτια!!! 
     My friend to follow blindly! 

 Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους με ένα μαντήλι με 
τη βοήθεια του  φίλου τους. Κατόπιν κρύβουμε το 
ένα γράμμα από τη λέξη «ΦΙΛΙΑ» και ο  φίλος τους 
τούς οδηγεί μέσα στη τάξη ώστε να βρει την 
καρτέλα με ασφάλεια! Σκοπός του παιχνιδιού να 
βρουν με αυτό τον τρόπο όλες τις καρτέλες με τα 
γράμματα! Θαυμάσια άσκηση εμπιστοσύνης! 

 
Children close their eyes with a handkerchief with the help of their 

friend.  
Then we hide one letter from the word "friendship" and their friend 

leads them into the classroom to find the tab safely ! The aim of 
the game is to find all the letter-cards !  

That is a great confidence exercise!  



 



Μουσικοκινητικό παιχνίδι 

«σε αγαπώ Μιχάλη» 
Game: "I love you Jane" 

1 παίζω παλαμάκια!                                          

2 παίζω γονατάκια!                      

3 χαϊδεύω τα αυτάκια! 

4 χαϊδεύω τα μαγουλάκια! 

5 στο πάτωμα ξαπλώνω! 

6 το σώμα μου απλώνω! 

7 σηκώνομαι και πάλι! 

8 σε κυνηγώ Μιχάλη! 

7 σηκώνομαι και πάλι! 

8 σε ΑΓΑΠΩ Μιχάλη! 
                                                     

      1  clap our hands! 

    2 tap  your knees!  
3 touch your ears!  
4 touch your cheeks!  
5 lie  on the floor!  
6 stretch arms and feet!  
7 stand up again!  
8 chase you Jane!  
7 stand up again!  
8  LOVE you Jane 

 



 



Γράφουμε όλοι μαζί τη λέξη ΦΙΛΙΑ! 
We write together the word 

FRIENDSHIP! 

 



Η αφίσα της φιλίας !!! 
The poster of friendship! 



Όλοι μας είμαστε φίλοι !!! 
We're friends! 

 



Ακούσαμε τραγούδια για τη φιλία! 
We heard songs about friendship! 

«Αν όλα τα παιδιά της γης…» !!!!! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EDUVCUiKa

8g 




