


το όνομά σου : το επώνυμό σου : ο πλανήτης σου :

Θες να περάσεις καλά;
Θες να μάθεις ένα σωρό 

πράγματα για τη φιλία, τον 
έρωτα, τη ζωή  

κι άλλες χαζομάρες;

Εμπρός λοιπόν, τι περιμένεις;
         Γύρνα σελίδα!

Διάλεξε μια απάντηση 

Ναι

Ναι, τέλεια!

Ναι !!!



Τι θα χρειαστείς:

1

2

3

την μικρή 
τεράστια

 καρδιά σου

μια γεμάτη κασετίνα 

μπουμ μπουμ

Βρουμ! 
Βρουμ! 

μπουμ μπουμ

μολύβι 
(υποχρεωτικό)

Εμπρός λοιπόν, για μια βόλτα  
στη χώρα της αγάπης  

και της φιλίας!

διάθεση για περιπέτεια



Μάθε το μυστικό 
του καθηγητή  

Love-Love 
Δεν είναι δύσκολο!  

Βάλε μόνο τα Ο και τα Ω που λείπουν  
(όπως στη φράση: «Ω, πόσα Ο!»)

_Σ_ ΠΕΡΙΣΣ_ΤΕΡ_ 
ΑΓΑΠΑΣ Τ_ΥΣ  

ΑΛΛ_ΥΣ, Τ_Σ_ ΠΙ_ 
_Μ_ΡΦΗ ΕΙΝΑΙ  

Η Ζ_Η!

Ο διάσημος καθηγητής Love-Love.  
Είναι ο μεγαλύτερος ερευνητής στον τομέα  

της αγάπης και της φιλίας και διδάσκει  
στο Πανεπιστήμιο της Ματσαμουτσαλάνδης,  

στην Καλιφόρνια.

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,
 ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ!Απάντηση: 



ΟΜΩΣ, ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

(έτσι)

Η οικογένειά σου Οι φίλοι και οι φίλες σου

Εσύ (που βαριέσαι φοβερά)

Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας

Οι γείτονές σου

Ο πίτσα μπόι

Ένας άγνωστος που 
συνάντησες στον δρόμο

Ένα φυτό σε απόλυτη 
κατάθλιψη

Σβήσε με μια μουτζούρα όλους τους ανθρώπους 
(εκτός από εσένα) και δες έπειτα τι μένει…



ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ;
Οι ήρωες της 

αγαπημένης σου σειράς
Οι έρωτές της ζωής σου

 Ένας ψόφιος 
ποντικός

Οι Κινέζοι Οι Αμερικάνοι

ΣΝΙΦ!

Στο τέλος μένεις μόνο εσύ (που βαριέσαι φοβερά) + ένα φυτό σε απόλυτη κατάθλιψη + 
ένας ψόφιος ποντικός. Η απόλυτη δυστυχία! Απάντηση: 



Είσαι πάντα έτοιμη/ος  για νέες γνωριμίες; 

1
Φαντάσου ότι μια μέρα, εκεί που 

βγαίνεις απ’ το σπίτι σου, πέφτεις πάνω 
σ’ έναν εξωγήινο….

Καλημέρα,  
ΜΠΖΖΖΖΖ. ΜΠΖΖΖΖΖ, 
Μπορείς να μου 

δείξεις τον  
πλανήτη σου;



για νέες γνωριμίες; 

(ακόμη και  παράξενες)
2

Τι κάνεις εσύ; 

Απαντάς χαλαρά: «Κανένα πρόβλημα, 
εξωγήινε. Ακολούθα με!».

Το βάζεις στα πόδια ουρλιάζοντας: «Μαμά 
μου! Βοήθεια! Ένας απαίσιος εξωγήινος!».
Δεν προλαβαίνεις καν να το βάλεις στα πόδια, 
γιατί στο μεταξύ έχεις ήδη λιποθυμήσει.

Αν συμπλήρωσες αυτό το  
τετραγωνάκι, συγχαρητήρια! Είσαι ανοιχτό 

μυαλό και θα συναντήσεις σπουδαίους 
ανθρώπους (και όχι μόνο) στη ζωή σου!



Το παιχνίδι με τα βελάκια

παράδειγμα:

η φουρνάρισσα

η οικογένειά σου

οι φίλοι(-ες) σου

ο Άγιος Βασίλης

η δασκάλα ή οι καθηγητές σου

ο οδοντίατρος 

οι αγαπημένες/οι σου ηθοποιοί ή 

τραγουδιστές/τριες

Ένωσε με ένα βελάκι τους ανθρώπους και τα 
πράγματα που αυτοί σού δίνουν 

(μπορείς να συνδέσεις ένα πρόσωπο με πολλά πράγματα)



η φουρνάρισσα

η οικογένειά σου

οι φίλοι(-ες) σου

ο Άγιος Βασίλης

η δασκάλα ή οι καθηγητές σου

ο οδοντίατρος 

οι αγαπημένες/οι σου ηθοποιοί ή 

τραγουδιστές/τριες

φοβερές καραμέλες

γνώσεις
αγάπη

ενθάρρυνση
δώρα μόρφωση

προστασία πλάκες

καλοσύνη
μαλώματα τιμωρίες (κάποιες φορές)

βοήθεια και ανακούφιση

όνειρα

ένα σπίτι και ρούχα

φιλία στενοχώριες (κάποιες φορές)
κομπλιμέντα

Μη σε νοιάζει αν μπερδευτούν τα  
βελάκια. Αυτό θα σημαίνει απλώς ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι σου προσφέρουν 

περισσότερα από ένα πράγματα!



Κι εσύ;  
Τι πράγματα προσφέρεις 

εσύ στους άλλους; 

Συμπλήρωσε τη λίστα!
Παράδειγμα:
Αυτή την εβδομάδα μοιράστηκα το κολατσιό μου με
Δάνεισα τη γόμα μου στ
Πλάκωσα στο ξύλο τ

Καταλαβαίνεις τώρα; Όλοι αυτοί που είπες  
θα ήταν πολύ δυστυχισμένοι αν δεν υπήρχες στη 

ζωή τους!


