Διεθνής Ημέρα Ηλικιωμένων
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΙΒΛΊ
Ο
«ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΗ ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ» του ΒΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Το βιβλίο θίγει το θέμα του σεβασμού και της προσφοράς στην
Τρίτη Ηλικία. Θέμα
σημαντικό για τα παιδιά, που βλέπουν τις αλλαγές που φέρνει ο
χρόνος στα

αγαπημένα πρόσωπα του παππού και της γιαγιάς, οι
φορές τα
μεγάλωσαν. Η ιστορία του βιβλίου βοηθά τα παιδιά
τα συναισθήματά
τους για τη γιαγιά και τον παππού, ενώ δείχνει
αγάπη μπορούμε να
διατηρήσουμε τη σχέση μαζί τους ζωντανή ακόμη κι
οι ρόλοι να
αλλάξουν.

οποίοι πολλές
να εκδηλώσουν
πως με την
αν χρειαστεί

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
 Επιλέξτε να κάνετε κάποια από τις παρακάτω δραστηριότητες,
 Βγάλτε μια φωτογραφία της δραστηριότητας ( χωρίς να
φαίνονται πρόσωπα των
παιδιών) και στείλτε την μέχρι την Παρασκευή 2/10/20 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.facebook.com/dimotikesvivliothikesp.falirou ή
vivliothiki.dpf@palaiofaliro.gr
 Θα πρέπει στο μήνυμα σας να αναγράφετε μόνο σχολείο και
τάξη,
πχ 1 ο Δημοτικό Π.Φαλήρου ,τμήμα Α2
 Τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα κερδίσουν για την
Βιβλιοθήκη τους ένα
αντίγραφο του βιβλίου, υπογεγραμμένο από τον συγγραφέα.
1. Φτιά
χνω μια κά
ρτα στην οποί
α τους εύ
χομαι χρό
νια πολλάκαι
τους δεί
χνω
πό
σο τους αγαπά
ω και τους σκέ
φτομαι.
2. Ζωγραφί
ζω σαν κό
μικς μια ιστορί
α στην οποί
α η γιαγιάκαι ο
παππού
ς
πρωταγωνιστού
ν σε κά
τι που ποτέδεν έ
χουν κά
νει αλλάθα το
έ
καναν αν
τους ή
θελα μαζίμου : Πχ η γιαγιάαστροναύ
της, ο παππού
ς
πειρατή
ς κλπ
3. Παί
ρνω μια φωτογραφί
α της γιαγιά
ς ήτου παππούκαι τη
ζωγραφί
ζω από
πάνω μετατρέ
ποντά
ς την με τη φαντασί
α μου.

4. Βρισκω φωτογραφιες που η γιαγιάήο παππού
ς ή
ταν μωράή
μικρά
παιδιάκαι με κολλάζ την φέ
ρνω στο σή
μερα.
5. Φτιά
χνω έ
να βιντεο-μή
νυμα, που τους μιλά
ω και τους εξηγώ
πό
σο τους
αγαπώ
, ειδική́τώ
ρα που πρέ
πει να προσέ
χουμε και δεν μπορώνα
τους
βλέ
πω συνέ
χεια.
6. Τους ετοιμά
ζω δώ
ρο έ
να χά
ρτινο λουλουδιών. Σε κά
θε πέταλο
γρά
φω μια
λέ
ξη που μου θυμί
ζει ό
σα έχουμε κά
νει μαζί
. Το αφή
νω έ
ξω από
το
δωμά
τιότους ήαπότο σπί
τι τους. Θα διαβάσουν τις λέ
ξεις και
θα
μαντέ
ψουν.
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