
Τι χρειάζομαι:
  χαρτόνι
  κόλλες χαρτί Α4
  ψαλίδι(α)
  σελοτέιπ

Τα παιδιά: 
  αναπτύσσουν τις δεξιότητες προφορικού και 
γραπτού λόγου
  κατανοούν την έννοια της συνεργασίας και της 
ομαδικής εργασίας
  εμπλουτίζουν το σύστημα αξιών τους με 
έννοιες όπως αλληλεγγύη, φιλία, καλοσύνη, 
αγάπη για το περιβάλλον, φροντίδα του 
προσωπικού χώρου

Διάρκεια παιχνιδιού:
Περίπου 15 λεπτά

Οδηγίες

•  Σε ένα χαρτόνι, σχεδιάστε τον κορμό ενός δέντρου 
και μερικά κλαδιά. Πάνω στον κορμό γράψτε The 
Kindness Tree, όπως στο δείγμα.

•  Κολλήστε το δέντρο που φτιάξατε σε έναν τοίχο στην 
αίθουσά σας.

•  Μοιράστε από μία κόλλα χαρτί Α4 σε κάθε παιδί.
•  Ζητήστε από το κάθε παιδί να σχεδιάσει το 

περίγραμμα του χεριού του τοποθετώντας την παλάμη 
του πάνω στο χαρτί.

•  Κόψτε με το ψαλίδι το περίγραμμα των χεριών των 
παιδιών.

•  Πάνω στο σχέδιο του χεριού τους, πείτε στα παιδιά 
να γράψουν μία πρόταση που να περιγράφει κάτι 
όμορφο που θέλουν να πουν σε κάποιον (μαμά, 
μπαμπάς, φίλος, κ.λπ.).

•  Δώστε παραδείγματα τέτοιων προτάσεων συζητώντας 
για τις έννοιες “καλοσύνη”, “αλληλεγγύη”, “φιλία”, 
“υποστήριξη”.

•  Ανάλογα με το επίπεδο της τάξης, δώστε στα παιδιά
τον απαραίτητο χρόνο και τη βοήθεια που 
χρειάζονται.

•  Όταν τελειώσουν, ζητήστε από τα παιδιά να 
κολλήσουν με σελοτέιπ πάνω στα κλαδιά του δέντρου 
τα “χεράκια” τους.

•  Η πρόταση που θα ζητήσετε από τα παιδιά να 
γράψουν εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης. 
Για παράδειγμα, εάν έχουν διδαχθεί τον αόριστο, 
μπορείτε να τους ζητήσετε να γράψουν κάτι καλό που 
έκαναν στο παρελθόν για κάποιον.

•  Μπορείτε να επαναλάβετε τη δραστηριότητα 
πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου και να 
προσθέτετε φύλλα στο δέντρο σας με άλλες ιδέες π.χ. 
προτάσεις με κάτι που μας κάνει χαρούμενους
(I like ….ing), προτάσεις με κάτι που μπορούμε να 
κάνουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, κ.λπ.
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The Kindness Tree


