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Οδηγός για Εκπαιδευτικούς



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Η μικρή Βαλέρια ρωτά τη γιαγιά της για πράγματα που την ανησυχούν 
καθώς περπατούν στον πανέμορφο, γεμάτο χρώματα κήπο τους. Εκείνη τότε 
της μιλά για την πραγματική αγάπη των δικών μας ανθρώπων, για όσα μας 
προσφέρει η φύση και πρέπει να τα εκτιμούμε σωστά, αλλά και το πόσο 
σημαντικό είναι να τρεφόμαστε υγιεινά.

Για παιδιά από 5 χρόνων και πάνω

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Η Σούλα Τσιάτσιου γεννήθηκε στα Τρίκαλα, είναι παντρεμένη και μητέ-
ρα ενός δεκαεξάχρονου κοριτσιού. Ο χρόνος της μοιράζεται ανάμεσα 
στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, καθώς διευθύνει δύο Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών, και στις σπουδές της στο τμήμα Ισπανικής Φιλολο-
γίας του ΕΚΠΑ. Τον υπόλοιπο χρόνο της, τον αφιερώνει στην ανάγνω-
ση βιβλίων ποικίλης ύλης και, φυσικά, στη συγγραφή. Προς το παρόν 
ασχολείται με τη συγγραφή παιδικού βιβλίου, πράγμα με το οποίο δη-
λώνει απόλυτη ταύτιση, καθώς είναι ένας έμμεσος τρόπος να ψυχαγω-
γήσει, να γαλουχήσει και γιατί όχι, να εκπαιδεύσει παιδικές ψυχές. Λα-
τρεύει τη μουσική, τον κινηματογράφο και τα ταξίδια. Συνοψίζοντας… 
αγαπά τη δράση, γιατί έτσι απολαμβάνει τη ζωή! Κυκλοφορεί επίσης το 
βιβλίο της Το Ασημένιο βουνό, από τις εκδόσεις Μιχ. Σιδέρη.  

Οδηγός για Εκπαιδευτικούς



ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2-3 ώρες 

ΘΕΜΑ:  Τα συναισθηματικά και ποιοτικά οφέλη της διαπροσωπικής σχέσης 
του παιδιού με τη γιαγιά του.  

ΗΛΙΚΙΕΣ: Για παιδιά A - B - Γ Δημοτικού

ΣΤΟΧΟΙ:  Τα παιδιά αναμένεται, μετά τις δραστηριότητες, να έχουν 
εμπεδώσει τα οφέλη της σχέσης τους με τη γιαγιά τους. 
Κυρίως, να αντιληφθούν ότι η σοφία, η εμπειρία και η αγάπη της 
είναι ένας ανεκτίμητος και χρήσιμος οδηγός για τη ζωή τους. 
Στη συνέχεια, και με αφορμή τις διατροφικές συμβουλές που 
αναφέρονται στο κείμενο, να αφομοιώσουν, παίζοντας 
ένα «Memo Game», τα οφέλη μιας υγιεινής διατροφής.  

ΥΛΙΚΑ: Kάρτες με εικόνες, φωτοτυπίες, μολύβια, μαρκαδόρους.

Ακολουθούν διάφορες δραστηριότητες οι οποίες ανάλογα με τις ηλικίες 
και τον τρόπο που θα κυλήσει το πρόγραμμα, θα επιλεχθούν 
ως καταλληλότερες.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
με αφορμή το βιβλίο



1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ανάγνωση παραμυθιού μέσα στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός κατά την 
ανάγνωση δείχνει τις εικόνες του βιβλίου.

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συζήτηση με τα παιδιά. Δείξτε στα παιδιά εικόνες - φωτογραφίες και 
συζητήστε  για τη σχέση τους με την τρίτη ηλικία (γιαγιά & παππού) αλλά και 
για τη σωστή διατροφή.

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Memo Game. Το παιχνίδι γίνεται με κάρτες που δείχνουν διάφορες εικόνες 
τροφών. Για κάθε τροφή θα υπάρχουν δύο κάρτες, γυρισμένες ανάποδα 
στο πάτωμα. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των 
παιδιών, και τοποθετούνται κυκλικά. Όταν έρθει η σειρά της, κάθε ομάδα 
θα γυρίζει δύο κάρτες. Αν είναι ίδιες θα τις παίρνει και θα παίζει ξανά. 
Αν είναι διαφορετικές θα τις γυρίζει πάλι ανάποδα και θα παίζει η 
επόμενη ομάδα. Στο τέλος θα παίρνουν δύο βαθμούς για τις κάρτες με 
υγιεινές τροφές και έναν βαθμό για τις άλλες. Κερδίζει η ομάδα με τους 
περισσότερους βαθμούς.







4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δημιουργική σκέψη για δημιουργική γραφή.

Τα παιδιά θα καθοδηγηθούν για τον τρόπο που γράφουμε μια 
δική μας ιστορία και όλα μαζί θα δημιουργήσουν μια ιστορία 
για τη γιαγιά Πέρη και τη Βαλέρια. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει 
στα παιδιά ερωτήσεις, όπως: 

• Πού βρίσκονται;

• Είναι πρωί ή βράδυ;

• Σε ποιο σπίτι μένουν;

• Μένουν μαζί;

• Η Βαλέρια έχει αδέρφια;

• Τι τους αρέσει να κάνουν μαζί;

• Ποια είναι τα αγαπημένα τους παιχνίδια;

• Τι αρέσει στη Βαλέρια να τρώει;

•  Της το φτιάχνει κάθε μέρα η γιαγιά, 
ή μόνο σε κάποιες περιστάσεις;

• Τι διαφορετικό συνέβη σήμερα;

• Κάνει η Βαλέρια αταξίες;

• Έκανε κάποια αταξία σήμερα;

• Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει τώρα;

• Πώς θα το λύσουν μαζί; 

Οι απαντήσεις των παιδιών θα καταγράφονται σε έναν πίνακα ή σε 
ένα μεγάλο χαρτόνι, έτσι ώστε να σχηματίζεται σιγά σιγά μια ιστορία.



5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εκτυπώστε αντίγραφα της σελίδας με την εικόνα του μέρμηγκα 
και μοιράστε τα στα παιδιά. Σημειώστε στον πίνακα τις παρακάτω 
λέξεις και ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν τη δική τους πρόταση 
χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις:

γιαγιά

παππούς

πεταλούδα

καρότα

πορτοκάλι

λεωφορείο

κήπος

νερό

ήλιος

λαχανικά

μέλισσα

χυμός

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Θεατρικό παιχνίδι

Αφού χωριστούν σε ομάδες των δύο, τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν κάποια 
αντικείμενα που θα τους δοθούν για να παίξουν τους δύο ρόλους, γιαγιά ή 
παππούς μαζί με εγγονή ή εγγονό, και θα κάνουν παντομίμα. Στο τέλος, τα 
υπόλοιπα παιδιά θα προσπαθήσουν να μαντέψουν την ιστορία. 






