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Φίλος και φίλη με όλους και όλες 

Οι φίλοι μου και εγώ 

Ο Νικόλας έχει τρεις ξεχωριστούς φίλους, 

τον Ζήνωνα, τον Ξένιο και τη Μαρίνα.            

Μαζί τους πήγαινε κάθε μέρα στο                         

σχολείο, έπαιζαν στη γειτονιά, έκαναν 

βόλτα με τα ποδήλατά τους. 

     Κάθε Καθαρά Δευτέρα πετούσαν τους 

χαρταετούς τους στα χωράφια και μετά 

έτρωγαν με τις οικογένειές τους νηστίσι-

μα φαγητά. ΄Ομως, αυτή τη χρονιά ο Νικό-

λας αρρώστησε με ανοιξιάτικη γρίπη.              

Φέτος τι θα έκαναν; Τους έλειπε ο φίλος 

τους ... 

     Στην αρχή σκέφτηκαν να πετάξουν τους χαρταετούς μόνοι τους. 

΄Ομως, δεν τους άρεσε πολύ η ιδέα. Προτίμησαν να αφήσουν τους               

χρωματιστούς χαρταετούς και να πάνε στο σπίτι του φίλου τους. Με            

μπόλικα βιβλία στο χέρι, πήγαν στο σπίτι του Νικόλα. Κάθισαν δίπλα 

του και του κράτησαν συντροφιά όλο το απόγευμα. Και τι δεν θυμήθη-

καν… Ποδηλατοδρομίες, εκδρομές, κρυφτό, κυνήγι κρυμμένου θησαυ-

ρού… 

      Οι γονείς του Νικόλα κέρασαν χαλβά στα παιδιά και ο μπαμπάς τούς 

διάβασε όμορφες ιστορίες, που μιλούσαν για τη φιλία.    

     Πόσους φίλους είχε ο Νικόλας; 

 Τι παιχνίδια έπαιζε η παρέα; 

 Ποια δώρα πήραν οι φίλοι στον Νικόλα; 

1. Απαντούμε τις ερωτήσεις. 
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2. Συζητούμε:  

      Τι πρόσφεραν οι φίλοι στον Νικόλα;  

3. Τα φιλαράκια θα ετοιμάσουν, για τον Νικόλα, μια διαφορετική 

τούρτα από τις άλλες. ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΟΤΟΥΡΤΑ! Θα βοηθήσουμε;  

      α) Ποια υλικά (συστατικά) θα έχει η συνταγή;  

      β) Με ποιους τρόπους θα φτιάξουμε τη φιλικότουρτα; 

ΥΛΙΚΑ 
 

σεβασμός,…..…………………………………………....

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΛΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 

Οι καλοί φίλοι ακούν ο ένας τον άλλο. 

……………………………………………………………………………...…………... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Γράφουμε το μήνυμα, που ετοίμασαν τα φιλαράκια στον Νικόλα 

πάνω στον χαρταετό και του δίνουμε χρώμα.         

5. Τα παιδιά κρατούν συντροφιά στο κορίτσι.            
Βάζουμε δικό μας τίτλο στον                                                     
πίνακα.  

……………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………. 

Γιώργου Ιακωβίδη (1900) 
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1. Διαβάζουμε τις ιστορίες, που είπε ο πατέρας του Νικόλα στα                  
παιδιά, από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.   

4η Μέρα 

Κάποτε ο λαός του Ισραήλ κινδύνεψε        

από εχθρούς. Ο Δαβίδ πολέμησε και              

βοήθησε τους Ισραηλίτες να νικήσουν.    

Τότε, ο βασιλιάς του Ισραήλ τον ζήλεψε 

και ήθελε να τον σκοτώσει.  Ο γιος του    

βασιλιά, Ιωνάθαν, γλίτωσε τον Δαβίδ και 

μαζί έδωσαν την υπόσχεση: «Θα είμαστε         

πάντοτε φίλοι, ό,τι κι αν συμβεί».                       

       (Α΄ Βασιλείων, 18 - 20) 

Άλλες ιστορίες φιλίας 

Α 

Ο φίλος του Χριστού, Λάζαρος, αρρώστη-

σε και οι αδελφές του προσκάλεσαν τον 

Χριστό, για να τον κάνει καλά. ΄Οταν ο  

Χριστός έφτασε στο χωριό τους, ο Λάζα-

ρος είχε ήδη πεθάνει. Ο Χριστός λυπήθηκε 

και δάκρυσε. Πήγε στον τάφο του Λαζά-

ρου, προσευχήθηκε και κάλεσε τον φίλο 

του να βγει έξω. Ο Λάζαρος αναστήθηκε 

και αντίκρισε τον αγαπημένο του φίλο. 

                                                                (Ιωάννης, 11) 

Β 

; 2. Κυκλώνουμε τα γράμματα της κρυμμένης λέξης των ιστοριών. 
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3. Ενώνουμε τα ονόματα, που είναι φίλοι μεταξύ τους. 

Χριστός  Ζήνωνας    

Δαβίδ    Ιωνάθαν     

Νικόλας   Λάζαρος     

4. Τι έκαναν οι φίλοι στις ιστορίες; Γράφουμε τι νομίζουμε ότι έκαναν 

τα φιλαράκια του Νικόλα στη δύσκολή του στιγμή. 

Α) Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν             

υποσχέθηκαν: 

Β) Ο Χριστός, όταν έμαθε για 

τον φίλο του Λάζαρο: 

«Θα είμαστε πάντοτε φίλοι, 

ό,τι κι αν συμβεί». 

Λυπήθηκε, δάκρυσε, προσευ-

χήθηκε, συνάντησε, ανάστησε. 

Ο Νικόλας και τα φιλαράκια του 

Ο Νικόλας και οι φίλοι του  

μπορεί να  υποσχέθηκαν: 

«……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………….. 

Τα φιλαράκια, όταν έμαθαν ότι 

ο Νικόλας είναι άρρωστος, …….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

5. Χρωματίζουμε τις λέξεις που ταιριάζουν με τη φιλία. Στα κενά 

μπαλόνια γράφουμε κι άλλες λέξεις της φιλίας. 
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  συντροφιά 
 θυμός  καλοσύνη 

αλήθεια 
 μίσος  αγκαλιά 

  

 


