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Τα ςυναιςθήματα 

Τα ςυναιςκιματα μπορεί να είναι είτε ευχάριςτα είτε δυςάρεςτα.  

Σε οποιαδιποτε από τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ τθσ ευχάριςτθσ ι δυςάρεςτθσ 

κζςθσ που μασ προκαλοφν, εκφράηουν μια κατάςταςθ τθσ ψυχισ μασ που 

προκαλείται από κάποιο γεγονόσ.   

Θ ψυχικι μασ κατάςταςθ μασ επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό ςτον τρόπο με τον οποίο 

αντιδροφμε.  

Τα 4 βαςικά ςυναιςθήματα 

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από https://gr.pinterest.com/pin/154107618487782045/ 

 

https://gr.pinterest.com/pin/154107618487782045/
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Πϊσ εκφράηεται θ χαρά μασ:  

Όταν νιϊκουμε χαρά τότε όλο το πρόςωπό μασ φωτίηεται!  

Είμαςτε χαροφμενοι και αυτό φαίνεται από το χαμόγελό μασ.   

    

  

Πϊσ εκφράηεται θ λφπη μασ;  

Όταν είμαςτε λυπθμζνοι τότε δείχνουμε ςτεναχωρθμζνοι, δεν ζχουμε καλι διάκεςθ και το 

πρόςωπό μασ ςκοτεινιάηει.  

Είμαςτε λυπθμζνοι και αυτό φαίνεται γιατί δεν χαμογελάμε αλλά μπορεί ακόμα και να 

κλάψουμε.  
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Πϊσ εκφράηεται ο φόβοσ μασ;  

Όταν φοβόμαςτε τότε ςυνικωσ χρειαηόμαςτε να είμαςτε κοντά ςτουσ ανκρϊπουσ που 

αγαπάμε. Ηθτάμε τθ βοικειά τουσ, ηθτάμε να μασ προςτατζψουν.  

Είμαςτε φοβιςμζνοι και αυτό μπορεί να φανεί ςτο πρόςωπό μασ από τθν ζκφραςθ του  

τρόμου μπορεί να ζχουμε ςτα μάτια μασ.   

 

 

  

 

Πϊσ εκφράηεται ο θυμόσ μασ;  

Όταν κυμϊνουμε κάτι ι κάποιοσ μπορεί να μασ ζχει εκνευρίςει και να νιϊκουμε 

αδικθμζνοι.  

Είμαςτε κυμωμζνοι και αυτό φαίνεται από τισ εκφράςεισ του προςϊπου μασ. Είμαςτε 

ςυνοφρυωμζνοι, δθλαδι τα φρφδια μασ  μαηεφονται και το πρόςωπό μασ αγριεφει.  
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Δραςτθριότθτα 1. Αντιςτοίχιςθ 

 

 

Θ εικόνα ανακτικθκε από https://gr.pinterest.com/pin/446560119294061822/ και μερικϊσ τροποποιικθκε για τισ ανάγκεσ τθσ εξατομίκευςθσ 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/446560119294061822/
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Δραςτθριότθτα 2 
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Τα προςωπάκια που χρειάηεςαι για τθ δραςτθριότθτα 2 

 

 

Θ δραςτθριότθτα ανακτικθκε από http://topiooraiosxoleioeinaitonipiagvgeio.blogspot.com/2014/03/blog-post.html?spref=fb 

 

 

 

 

 

 

http://topiooraiosxoleioeinaitonipiagvgeio.blogspot.com/2014/03/blog-post.html?spref=fb
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Δραςτθριότθτα 3. Πϊσ νιϊκω όταν…. 

 

Συμπλιρωςε τθν πρόταςθ με το κατάλλθλο ςυναίςκθμα που μου προκαλεί.  

Πϊσ νιϊκω όταν…. 

 

 Μου λζνε μπράβο γιατί διάβαςα και ζκανα όλεσ τισ αςκιςεισ               

 

 ………………………………………………………………… 

 

 

 

 Ακοφω ότι το απόγευμα κα παίξω με τουσ φίλουσ μου    

 

…………………………………………………................. 

 

 

 

 Τςακϊνομαι με τον/τθν ςυμμακθτι/τριά  μου  

 

…………………………………………………................. 

 

 

 

 Κάνω πάρτι για τα γενζκλιά μου   

 

…………………………………………………................. 

 

 

 

 Γίνεται ςειςμόσ 

 

…………………………………………………................. 

 

 

 


