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Οδηγίες  

Μιλήστε για την φιλία και δημιουργήστε το παζλ της φιλίας. 
Τι κάνει ένας φίλος; Πως πρέπει να φέρεται;  

Υπάρχουν οι εξής δραστηριότητες 

1. Χρησιμοποιείτε τα κενά ασπρόμαυρα παζλ, κόβετε τα 

κομμάτια και τα δίνετε στους μαθητές σας να τα 

ζωγραφίζουν, έπειτα γράφετε επάνω τι κάνει ένας 

φίλος. Τα ενώνετε και έτοιμο το παζλ της φιλίας σας 

(ιδέες για το πώς φέρεται ένας φίλος υπάρχουν στην 

αποπάνω σελίδα)  

2. Μπορείτε να πάρετε τα κενά χρωματιστά κομμάτια 
και να γράψετε τι κάνει ένας φίλος και μετά να τα 

ενώσετε για να δημιουργηθεί το παζλ  

3. Να συζητήσετε αφού διαβάσετε τι έχω γράψει εγώ 

στα τελευταία κομμάτια του παζλ περί του τι κάνει 

ένας φίένας (αποπάνω σελίδα) 

4. Η καλύτερη ιδέα για το τέλος. Εκτυπώστε τα 

κομμάτια του παζλ και γράψτε διάφορες προτάσεις 

περί του ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ 

«ΜΗ» ΦΙΛΟΣ (δεν μου αρέσει η λέξη εχθρός, είναι 

αρκετά αρνητική νομίζω) 

Έπειτα χωρίστε τα κομμάτια του παζλ και δημιουργήστε 
ένα παζλ φιλίας κι ένα παζλ «μη» φιλίας. 
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Κομμάτια του puzzle από το googe.com! 

Τα δικαιώματα ανήκουν σε όσους τα 

δημιούργησαν! 
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Terms of Use 
 Παρακαλείστε να…  

 διατηρήσετε το όνομα του δημιουργού 

 

 κάνετε χρήση του εγγράφου αυτού όπως είναι 

(χωρίς καμία αλλαγή)  

 

Επιτρέπεται να… 

 το χρησιμοποιήσετε για ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΟΝΟ χρήση (δεν επιτρέπεται οποιουδήποτε 

είδους πώλησή του χωρίς την άδεια του 

δημιουργού)  

 

 το δημοσιεύσετε (τμηματικά) ΜΟΝΟ αν φέρει το 

όνομα του δημιουργού και το λογότυπο (*) που θα 

ανακατευθύνει την σελίδα. 
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 Αν θέλετε να το δημοσιεύσετε ολόκληρο 

παραπέμψτε στην σελίδα για να το κατεβάσουν από 

εκεί! 

 

*Για να κατεβάσετε το λογότυπο πατήστε εδώ! 
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