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Αταξίες
και όρια

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ
ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Σήμερα είναι Τετάρτη. Το πρωί ο Νικόλας θέλει να ζωγραφίσει
το αεροπλάνο ενός σούπερ ήρωα στον τοίχο του δωματίου του.
Απαγορεύεται αλλά το θέλει τόσο πολύ…

Ο Νικόλας έκανε αταξία και ντρέπεται γι’ αυτό. Η μαμά
θα μπορούσε να θυμώσει πολύ, αλλά προτιμάει να ζητήσει
από τον Νικόλα να σβήσει τη ζωγραφιά του με ένα σφουγγάρι.
Ο Νικόλας το κάνει.

Στην αρχή ο Νικόλας διστάζει, αλλά μετά το παίρνει απόφαση.
Θα σχεδιάσει το αεροπλάνο του στην άκρη του τοίχου, δίπλα
στο κρεβάτι του. Κανείς δε θα το δει, θα είναι το μυστικό του.
Οχ, η μαμά μπαίνει στο δωμάτιο!
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Στη ζωή υπάρχουν κανόνες. Κανόνες που λένε ότι πρέπει
να τακτοποιούμε το ακατάστατο δωμάτιό μας, να στρώνουμε
το κρεβάτι μας… Και κανόνες που λένε τι απαγορεύεται
να κάνουμε: να χτυπάμε τον φίλο μας, να βρίζουμε… Είναι
σημαντικό να τους σεβόμαστε γιατί μας δείχνουν τι έχουμε
δικαίωμα να κάνουμε και τι όχι.

Η Τετάρτη, στο σπίτι του Νικόλα, είναι
η μέρα του νοικοκυριού. Ο Νικόλας πρέπει
να τακτοποιήσει το δωμάτιό του. Εύκολη αποστολή για έναν
σούπερ ήρωα σαν αυτόν! Τα αυτοκινητάκια μπαίνουν στο κουτί
με τα αυτοκινητάκια, το αρκουδάκι του πάνω στο κρεβάτι του,
τα βρόμικα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα. Τέλεια! Ο Νικόλας
είναι υπερήφανος για τον εαυτό του.
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Ο Νικόλας θέλει πολύ να ζωγραφίσει στον τοίχο
του δωματίου του, αλλά η μαμά του δεν του το επιτρέπει.
Σίγουρα και στο δικό σου σπίτι υπάρχουν όρια που δεν πρέπει
να ξεπερνάς. Ξέρεις ποια είναι; Με τον Νικόλα ανακαλύπτουμε
τη χρησιμότητα των κανόνων και το πώς επανορθώνουμε
όταν κάνουμε αταξίες.
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Ο Νικόλας θέλει πολύ να ζωγραφίσει στον τοίχο
του δωματίου του, αλλά η μαμά του δεν του το επιτρέπει.
Σίγουρα και στο δικό σου σπίτι υπάρχουν όρια που δεν πρέπει
να ξεπερνάς. Ξέρεις ποια είναι; Με τον Νικόλα ανακαλύπτουμε
τη χρησιμότητα των κανόνων και το πώς επανορθώνουμε
όταν κάνουμε αταξίες.
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Οι γονείς του Χάρη αποφάσισαν να χωρίσουν. Και ο Χάρης
στενοχωριέται και φοβάται. Μήπως φταίει ο ίδιος;
Κι αν τον εγκαταλείψουν οι γονείς του; Ο χωρισμός
είναι μια περίπλοκη κατάσταση. Με τον Χάρη
ανακαλύπτουμε τα συναισθήματα ενός παιδιού
και το πώς είναι η ζωή σε δύο σπίτια.

