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Χαρούμενος

Ο Όλιβερ πάντα δείχνει τα συναισθήματά του. 
Μπορείς κι εσύ να τα καταλάβεις καθώς τα μαλλιά του αλλάζουν

ανάλογα με το τι νιώθει.

Όταν ο Όλιβερ είναι χαρούμενος, τα μαλλιά του ανθίζουν. 
Χαρούμενες ιδέες έρχονται στο μυαλό του και χαμογελάει σε όλους. 
Στην ιστορία μας, ο Όλιβερ νιώθει χαρούμενος γιατί τα άλλα παιδιά 
τον αποδέχονται γι’ αυτό που είναι.

Όταν ο Όλιβερ είναι θυμωμένος τα φύλλα του στέκονται όρθια σαν 
καρφάκια. Το να εκφράζεις το θυμό σου είναι πολύ σημαντικό γιατί ο 
θυμός είναι το αποτέλεσμα του να νιώθεις απογοητευμένος, αδύναμος 
ή να νιώθεις ότι σε απειλούν. Όταν οι φίλοι του τον αποδέχονται, ο 
Όλιβερ νιώθει ασφάλεια, αγάπη και καθόλου θυμό. 

Όταν ο Όλιβερ νιώθει θλιμμένος, τα φύλλα του μαραίνονται και 
πέφτουν. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνεις τα συναισθήματά 
σου αλλά και να αισθάνεσαι τα συναισθήματα των άλλων. 
Όταν ο Άντι πληγώνει τον Όλιβερ με τις λέξεις του,  η Τζιλ 
καταλαβαίνει ότι είναι στεναχωρημένος και τον υπερασπίζεται 
απέναντι στον Άντι.

Θυμωμένος
Θλιμμένος

Λίγα λόγια για 
τους γονείς

Τα συναισθήματά μας είναι κομμάτι του εαυτού μας. Τα συναισθήματά μας είμαστε εμείς! Όσο πιο μικρό είναι 
ένα παιδάκι, τόσο λιγότερο συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του. Γι’ αυτό συχνά το κατακλύζουν χωρίς να μπορεί 
να τα ελέγξει. Ένα μικρό παιδί εκφράζει τα συναισθήματά του με το σώμα του και τη συμπεριφορά του, όπως 
οι τέσσερις εποχές διαδέχονται η μια την άλλη στο κεφάλι του Όλιβερ! Εμείς οι γονείς, είναι σημαντικό να τα 
βοηθάμε να τα καταλαβαίνουν, μαθαίνοντάς τα να σκέφτονται γι’ αυτά που αισθάνονται. ‘Οσο δε φοβόμαστε να 
τους μιλάμε για τα συναισθήματά τους, τόσο κι εκείνα μεγαλώνοντας μαθαίνουν να καταλαβαίνουν καλύτερα τον 
εαυτό τους αλλά και πόσο σημαντικό είναι κανείς να εκφράζει τα συναισθήματά του αντί να τα κρατάει μέσα του.
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Χαρούμενος
Βήμα 1. Κόψε το περίγραμμα της κορδέλας κι ένωσε τα δύο κομμάτια μεταξύ τους.
Βήμα 2. Δέσε ένα σχοινάκι στις άκρες της κορδέλας και φόρεσέ τη στο κεφάλι.
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