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ΑΣΚΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

� Διαβάστε και μάθετε τις παραπάνω οδηγίες για την αντιμετώπιση του θυμού. 
 

� Μελετήστε το κείμενο «Κάρφωνε – Ξεκάρφωνε» στη σελ 4  και : 
 

o Γράψτε το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας. 
o Γράψτε την ιστορία σε μορφή σεναρίου με διαλόγους. 

 
� Μελετήστε τις περιπτώσεις καταστάσεων θυμού που περιγράφονται στις σελίδες 4 

και 5 και γράψτε ποια θα ήταν η σωστή λύση που θα δίναμε σε κάθε μία από αυτές. 
 
Γράψτε όλες αυτές τις εργασίες – ασκήσεις σε μια κόλλα χαρτί με το όνομά σας και 
δώστε τις στην καθηγήτριά σας. 
 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                                                 ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-14 
ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ     
6ο Ατομικό Φύλλο Εργασιών 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19                                                  ΣΕΛ. 4 
 

 
 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας νεαρός, ο οποίος συχνά συµπεριφερόταν βίαια. 
Μια µέρα ο πατέρας έδωσε στο νεαρό ένα σακουλάκι µε καρφιά, λέγοντάς του να 

καρφώνει ένα καρφί στον ξύλινο φράχτη του κήπου τους κάθε φορά που θα έχανε την 
υποµονή του και θα µάλωνε µε κάποιον. 

Τη πρώτη µέρα ο νεαρός έφτασε στο σηµείο να καρφώσει τριάντα εφτά καρφιά στο 
φράχτη. Τις εβδοµάδες που ακολούθησαν έµαθε να ελέγχει τον εαυτό του. Ο αριθµός των 
καρφιών που κάρφωνε στο φράχτη λιγόστευε συνεχώς µέρα µε τη µέρα: είχε ανακαλύψει ότι 
ήταν πιο εύκολο να συγκρατείται από το να καρφώνει καρφιά.  

Τελικά, έφτασε η µέρα κατά την οποία ο νεαρός δεν έβαλε ούτε ένα καρφί στο φράχτη. 
Πήγε λοιπόν στον πατέρα του και ανακοίνωσε µε χαρά ότι εκείνη την ηµέρα δεν χρειάστηκε να 
βάλει ούτε ένα καρφί!!  
Ο πατέρας έδωσε νέες οδηγίες: Να βγάζει ένα καρφί για κάθε µέρα που θα περνούσε χωρίς 
να χάσει την υποµονή του. 

Οι µέρες πέρασαν και ο νεαρός τελικά ανακοίνωσε στον πατέρα του ότι είχε βγάλει όλα 
τα καρφιά από το φράχτη. 

Ο πατέρας τότε, οδήγησε το γιό του προς το φράχτη στον κήπο και του είπε: «Παιδί µου, 
συµπεριφέρθηκες καλά, αλλά κοίτα πόσες τρύπες έχει ο φράχτης. ∆εν θα είναι ποτέ πια στην 
κατάσταση που ήταν αρχικά. Όταν µαλώνεις µε κάποιον και του λες κάτι προσβλητικό, του 
αφήνεις µια πληγή όπως αυτές που άφησαν τα καρφιά. Μπορείς να µαχαιρώσεις έναν 

άνθρωπο και µετά να του βγάλεις το µαχαίρι, ωστόσο όµως θα του µείνει πάντα µια πληγή.» 
Άγγελος Ροδαφηνός 
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