
 

 
 

Ενδυνάμωση της Επικοινωνίας και της Έκφρασης των 

Συναισθημάτων των Παιδιών κατά την Περίοδο του Εγκλεισμού  

Χρήσιμες Εισηγήσεις για Γονείς  
Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/nursery 

Σελίδα στο Facebook με χρήσιμο υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς: 

https://www.facebook.com/UniversityOfCyprusNursery  

Ιστοσελίδα Σχολείου – Μένουμε Σπίτι με Χρήσιμο Υλικό για παιδιά και γονείς: 

http://www.ucy.ac.cy/nursery/el/menoume-spiti 

http://www.ucy.ac.cy/nursery
https://www.facebook.com/UniversityOfCyprusNursery
http://www.ucy.ac.cy/nursery/el/menoume-spiti


Σημαντικότητα της Επικοινωνίας και της Έκφρασης  

 

  

 

 

  

 

 

Τα αρχικά στάδια 

επικοινωνίας  στη βρεφική και 

την παιδική ηλικία, είναι αυτά 

που κατά κύριο λόγο 

διαμορφώνουν τα μετέπειτα 

στάδια εξέλιξης ενός 

ανθρώπου.  

Μέσα από την επικοινωνία και 

την έκφραση συναισθημάτων 

τα παιδιά κατανοούν καλύτερα 

τον εαυτό τους και τον κόσμο, 

χτίζουν την αυτοπεποίθησή 

τους, αντλούν ασφάλεια και 

αγάπη. 

Η συναισθηματική αγωγή, 

σύμφωνα με επιστημονικές 

μελέτες, φαίνεται να βοηθά τα 

παιδιά να γίνουν υγιέστεροι και 

πιο πετυχημένοι ενήλικες. 

Όταν αποδεχόμαστε και 

ονοματίζουμε το συναίσθημα που 

βιώνουμε σε κάθε στιγμή της 

ημέρας που ζούμε, μπορούμε να 

ελέγξουμε τα συναισθήματα μας 

και να τα διαχειριστούμε 

αποτελεσματικά.    

 

Το παιδί μέσα από την 

επικοινωνία και την 

έκφραση   διασκεδάζει, 

αλληλοεπιδρά, δημιουργεί 

διαλόγους, 

συναναστρέφεται, γνωρίζει 

πρόσωπα και καταστάσεις, 

εκφράζει την άποψη και τα 

θέλω του, αυτενεργεί, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

και  σκέφτεται δημιουργικά  



Ενδεικτικές Εισηγήσεις για ενδυνάμωση  της Επικοινωνίας των παιδιών με 

αγαπημένα τους πρόσωπα κατά την περίοδο της πανδημίας  

 

 

 

 

 
 

❖ Τηλεφωνική επικοινωνία με παππούδες, γιαγιάδες, φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα των παιδιών. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να 

μιλήσουν με αυτά τα πρόσωπα, να πούνε τα νέα τους και να διηγηθούν μικρές ιστορίες από την καθημερινότητά τους.  

❖ Δημιουργία ζωγραφιάς, κολάζ, ποιήματος, κατασκευής, κάρτας, φωτογραφίας στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα που έχουν επιθυμήσει και 

αποστολή μέσω ταχυδρομείου.  

❖ Ετοιμασία γράμματος ή κάρτας με όσα θέλουν τα παιδιά να πουν και να εκφράσουν σε άτομα τα οποία βρίσκονται μακριά τους. 

Ενθαρρύνετε τους οικείους να απαντήσουν πίσω στα γράμματα των παιδιών εκφράζοντας και εκείνοι τα δικά τους συναισθήματα.  

❖  Ετοιμάστε ένα άλμπουμ με αγαπημένες φωτογραφίες. Σημειώστε λεζάντες και δημιουργήστε αναμνήσεις για μια ζωή  

❖ Δημιουργία ομάδας συμμαθητών και φίλων από το Σχολείο των παιδιών σας με σκοπό το παιδί να αλληλοεπιδράσει με τους συμμαθητές 

και τους φίλους του. Δημιουργία μια καθημερινής ρουτίνας επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων 

❖ Καθημερινή επικοινωνία με τις δασκάλες των παιδιών. Ενδυνάμωση των παιδιών να  μιλάνε για όσα κάνουν στο σπίτι και να  

παρουσιάζουν τα παιχνίδια και τις εργασίες τους.  

❖ Ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια και ανάγνωση παραμυθιών μέσω βιντεοκλήσεων από και προς συγγενείς και φίλους.  

❖ Ετοιμασία φαγητού ή γλυκού, δημιουργία ανθοδέσμης με αγαπημένα λουλούδια και αποστολή στα αγαπημένα πρόσωπά των παιδιών μαζί 

με ένα σημείωμα, μια κάρτα ή μια ζωγραφιά.  

❖ Ακούστε τα, μιλήστε μαζί τους, λύστε τους απορίες και πιθανές ανησυχίες τις 

οποίες έχουν. Διαβεβαιώστε τα παιδιά  ότι πολύ σύντομα θα δούμε πάλι τους 

αγαπημένους μας και όλα θα είναι όπως παλιά! 



 

Κατανοώντας και Ελέγχοντας τα συναισθήματα – 

Χρήσιμα Εργαλεία για το Σπίτι  

*Εισήγηση να ετοιμαστούν από τα ίδια τα παιδιά και να τοποθετηθούν σε περίοπτη θέση στο 

περιβάλλον του σπιτιού  

  

 

 

 

 

 

 
Το ρολόι των συναισθημάτων 

Δείχνω κάθε φορά με τον δείκτη 

του ρολογιού πώς νοιώθω και 

αναφέρω τρόπους διαχείρισης  του 

συναισθήματός μου 

Υ.   

Παντομίμα- Παιχνίδι με καρτέλες συναισθημάτων για 

ορισμό του συναισθήματος και περιγραφή του.  

Θυμόμετρο – Ειδικά αυτή την περίοδο πολλά παιδιά 

βιώνουν θυμό, δυσκολευόμενα να περιγράψουν το 

συναίσθημα τους. Με το θυμόμετρο, το παιδί μας 

δείχνει σε πόσο βαθμό είναι θυμωμένο και αναφέρει 

τεχνικές θυμού για να διαχειριστεί τη δύσκολη αυτή 

κατάσταση που βιώνει.  



Ενδεικτικά Παιχνίδια και  

Παραμύθια  για Έκφραση Συναισθημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

βοηθήσετε τα παιδιά      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Η μπάλα των συναισθημάτων 

Κρατάμε μια μπάλα και την πετάμε ο ένας στον άλλο. Όποιος παίρνει 

την μπάλα μιλάει για μια κατάσταση που τον έκανε να νιώσει χαρά, 

φόβο κ.λπ. 

❖ Χόρεψε σύμφωνα με τη μουσική 

Ακούμε διάφορες μουσικές και χορεύουμε ανάλογα με το συναίσθημα 

που εκφράζουν. 

❖ Αν ο Θυμός μου ήταν Ζώο τι θα ήταν; Αν η Χαρά μου ήταν 

Λουλούδι τι θα ήταν; 

❖ Το φάρμακο της Λύπης 

 Γράφουμε με τα παιδιά τη συνταγή που γιατρεύει από τη λύπη (π.χ μια 

αγκαλιά, ένα φιλί, ένα τραγούδι). 

3. Κατασκευάζουμε μάσκες των συναισθημάτων 

Με πιάτα χάρτινα το κάθε παιδί ετοιμάζει μια μάσκα ανάλογα με το 

συναίσθημα που νιώθει. Βάζουμε λαστιχάκι από πίσω για να μπορούν 

να τη φορούν τα παιδιά.  

 

 



Ενδυναμώνοντας τα Παιδιά την Περίοδο του Εγκλεισμού και της Απομόνωσης  

 

1. Ακούστε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους και συζητήστε μαζί 

τους για όσα τους απασχολούν. 

2. Αξιοποιήστε την τεχνολογία και διατηρήστε καθημερινή επαφή με αγαπημένα 

πρόσωπα των παιδιών. 

3. Παίξτε μαζί τους παιχνίδια συναισθημάτων και διαβάστε παραμύθια. Με αυτό 

τον τρόπο τα βοηθάτε να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και να τα 

μοιράζονται μαζί σας.  

4. Φροντίστε να διατηρήσετε τις ρουτίνες της καθημερινότητας, τα όρια και τους 

κανόνες στο σπίτι σας έτσι ώστε τα παιδιά να νοιώθουν ασφάλεια και 

σταθερότητα.  

5. Δώστε απλόχερα αγκαλιές και φιλιά. Είναι το καλύτερο φάρμακο για όλα.  

 



Ενδεικτικές Χρήσιμες Ιστοσελίδες με Υλικό και Ενημερωτικά Άρθρα 

για Γονείς και Παιδιά με θέμα τα Συναισθήματα 

https://prwtokoudouni.weebly.com/sigmaupsilonnualphaiotasigmathe

ta942mualphataualpha.html 

https://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/epikoinonia-gonion-

paidion-vasikoi-kanones 

https://www.medlook.net/Οικογένεια/594.html 

https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-

paidi/goneiki-anatrofi/4704-ta-synaisthimata-ton-paidion-os-proklisi-

gia-tous-goneis.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_xqxUIqrd0o 

https://www.youtube.com/watch?v=DNtOWs7TX7 

https://prwtokoudouni.weebly.com/sigmaupsilonnualphaiotasigmatheta942mualphataualpha.html
https://prwtokoudouni.weebly.com/sigmaupsilonnualphaiotasigmatheta942mualphataualpha.html
https://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/epikoinonia-gonion-paidion-vasikoi-kanones
https://www.paidiatros.com/prolipsi/oikogeneia/epikoinonia-gonion-paidion-vasikoi-kanones
https://www.medlook.net/Οικογένεια/594.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/goneiki-anatrofi/4704-ta-synaisthimata-ton-paidion-os-proklisi-gia-tous-goneis.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/goneiki-anatrofi/4704-ta-synaisthimata-ton-paidion-os-proklisi-gia-tous-goneis.html
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/oikogeneia-kai-paidi/goneiki-anatrofi/4704-ta-synaisthimata-ton-paidion-os-proklisi-gia-tous-goneis.html
https://www.youtube.com/watch?v=_xqxUIqrd0o
https://www.youtube.com/watch?v=DNtOWs7TX7

