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Evan and his dog do everything 
together. They play and read and 
eat. But mostly you will find them 
tending to Evan’s extraordinary
garden, where flowers and other
good things flourish and reach for 
the sky.

But friends don’t always stay 
forever, and when Evan loses his, 
he destroys the place that meant 
the most to them, and creates 
something to match his mood. 
Something ugly and twisted, sad 
and stubborn, ragged and rough—
and he likes it that way. 

Until one day . . . 

New York Times–bestselling author
Brian Lies has created a breath-
takingly beautiful and luminescent
book about loss and grief, love and 
hope, and the healing power of 
friendship, curiosity, and nature.

Brian Lies is the New York 
Times–bestselling creator of Bats
at the Beach, Bats at the Library, Bats 
at the Ballgame, and Bats in the Band, 
and he has written and/or illus-
trated dozens of other acclaimed 
books for children. He lives with 
his family in a small seaside
town in Massachusetts, where he 
tends a big and thriving garden. 
You can learn more about him at
www.brianlies.com.

Greenwillow Books
An Imprint of HarperCollinsPublishers
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A good place
won’t stay empty for long.

Something must grow.
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Λίγα λόγια για το βιβλίο
Ο Έβαν και ο σκύλος του είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όπως κάνουν τα πάντα μαζί, έτσι 

φροντίζουν μαζί και τον πανέμορφο κήπο τους. Έρχεται όμως η στιγμή που ο αγαπημέ-
νος φίλος του Έβαν δεν θα είναι πια μαζί του. Ο Έβαν νιώθει τόσο μεγάλη στενοχώρια, 
που φτάνει στο σημείο να καταστρέψει τον κήπο του. Σύντομα, φυτρώνουν σ’ αυτόν 
μόνο διάφορα αγριόχορτα. Όμως, η ομορφιά μπορεί να φωτίσει ακόμη και τα πιο σκο-
τεινά μέρη. Όταν ο Έβαν ανακαλύπτει ότι δίπλα στον φράχτη του φυτρώνει μια κολο-
κύθα, αρχίζει σιγά σιγά να συνέρχεται και να βλέπει τη ζωή του ξανά με αισιοδοξία.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Brian Lies (Μπράιαν Λίις), είναι ο δημιουργός των Bats at the Beach, Bats at the 

Library, Bats at the Ballgame και Bats at the Band, που όλα κατέλαβαν υψηλές θέσεις στη 
λίστα best-sellers των New York Times. Έχει επίσης γράψει ή/και εικο-
νογραφήσει πολλά ακόμη παιδικά βιβλία, που έχουν πάρει όλα εξαιρε-
τικές κριτικές. Ο Brian γεννήθηκε στο Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ και 
τώρα ζει με την οικογένειά του σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη της 
Μασαχουσέτης, όπου ασχολείται με τον μεγάλο, πανέμορφο κήπο του. 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτόν στη διεύθυνση 
www.brianlies.com.

Ο κήπος του Έβαν
BRIAN LIES

Οδηγός για Έκπαιδευτικούς
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•  Ποιες δραστηριότητες απολαμβάνουν μαζί 
ο Έβαν και o σκύλος του;

•  Τι το ιδιαίτερο έχει ο κήπος του Έβαν;

•  Τι συμβαίνει  στον σκύλο του Έβαν; Πώς 
αισθάνεται ο Έβαν μετά απ’ αυτό; 

•  Από πού καταλαβαίνετε ότι ο Έβαν είναι λυπημένος, θυμωμένος και νιώθει 
μοναξιά;

• Τι συμβαίνει με τον κήπο του Έβαν; Πώς αλλάζει; Γιατί;

•  Ποιο φυτό αρχίζει να αναπτύσσεται στον κήπο; Τι κάνει ο Έβαν όταν 
ανακαλύπτει  την κολοκύθα; Και όταν τελικά ωριμάζει, πού την πηγαίνει 
ο Έβαν;

•  Πώς βοηθάει τον Έβαν η συμμετοχή του 
στην έκθεση;

•  Ποια είναι τα βραβεία από τα οποία 
μπορεί να επιλέξει ο Έβαν όταν κερδίζει 
την τρίτη θέση στην έκθεση; 
Τι διαλέγει τελικά ο Έβαν;

• Πώς τελειώνει η ιστορία;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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A good place
won’t stay empty for long.

Something must grow. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΚΟΥΙΖ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Χωρίστε τους μαθητές σε δύο ομάδες.  

Έναλλάσσοντας τις ομάδες, ζητήστε από 
κάθε μία να ορίσει τις παρακάτω λέξεις από 
την ιστορία, καθώς και να τις χρησιμοποι-
ήσει σε μια φράση: περιπέτεια, μαγευτική, 
αδιανόητο, σκαλιστήρι, πικρή, κομμένη, χτυ-
πημένη, σωρός, βλάστηση, έρημη, κολοκύθα, 
έρημη, τρύπες, αποκρίθηκε, έσκυψε, ισχυρί-
στηκε, τσουγκρανίζω. Η ομάδα κερδίζει έναν 
πόντο κάθε φορά που ορίζει τη λέξη με ακρί-
βεια και κερδίζει ακόμη έναν πόντο, αν  κατα-
φέρει και  χρησιμοποιήσει σωστά τη λέξη σε 
μία πρόταση. Κερδίζει η ομάδα πού θα συγκε-
ντρώσει τους περισσότερους πόντους!

ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΩΝ
 Μετά την ανάγνωση ζητήστε από τα παι-

διά να σκεφτούν έναν από τους κοντινότε-
ρους φίλους τους. Γιατί η φιλία τους είναι 
τόσο ξεχωριστή; Τι τους αρέσει να κάνουν 
μαζί; Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν 
για τον φίλο τους και να προσθέσουν μια ει-
κόνα. Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν 
τις σελίδες «φιλίας» με την υπόλοιπη τάξη.

ΚΑΙ O ΝΙΚΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ . . . 
Ο  Έβαν κερδίζει το τρίτο βραβείο στην έκ-

θεση για τη μεγάλη, όμορφη κολοκύθα του. 
Τοποθετήστε  τα ονόματα των μαθητών σε 
ένα καλάθι και ζητήστε από κάθε μαθητή ξε-
χωριστά να τραβήξει ένα όνομα. Τα παιδιά 
θα σχεδιάσουν μια κορδέλα βραβείου για 
τον μαθητή του οποίου το όνομα τράβη-
ξαν και κέρδισε.

Ζητήστε από τους μαθητές να κατονομά-
σουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή ταλέντο 
αυτού του συμμαθητή τους. Για παράδειγμα, 
θα μπορούσε να είναι κάτι όπως, «Ταχύτερος 
δρομέας», «Μεγάλος αναγνώστης» ή «Κατα-
πληκτικός καλλιτέχνης».

 Οι μαθητές θα περάσουν τις κορδέλες 
στους συμμαθητές που το όνομά τους κλη-
ρώθηκε και θα τους χειροκροτούν κατά τη 
διάρκεια της απονομής. Στη συνέχεια, οι μα-
θητές φορώντας τις κορδέλες τους, θα γιορ-
τάσουν όλοι μαζί την  απονομή τους.

Φωτοτυπήστε την πρωτότυπη κορδέλα 
βραβείου στην επόμενη σελίδα, για να την 
ολοκληρώσουν οι μαθητές.
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KAI NIKHTHΣ ΕΙΝΑΙ...
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε αυτό το πρωτότυπο για να σχεδιάσετε 
την κορδέλα βραβείου για έναν συμμαθητή σας. Χρησιμοποιήστε 
το κέντρο της κορδέλας για να γράψετε ένα ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό, ή το ταλέντο του συμμαθητή σας. Διακοσμήστε την κορδέ-
λα, και στη συνέχεια, κόψτε στη διακεκομμένη γραμμή και φορέ-
στε την κορδέλα στον συμμαθητή σας!


