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Σειρά  Σπουργιτάκια – Εκδόσεις Πατάκη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H γιαγιά μου η μάγισσα 
Ελένη Τσιάλτα

Εικονογράφηση: Γιώργος Λαμπράκης
Σελ. 67

Δραστηριότητες για Α’& Β’ τάξη 

Συγγραφέας:.

 
Περίληψη: Η γιαγιά είναι μια «τρυφερή 
γριά μάγισσα με καλοσυνάτο γέλιο» που έχει 
την ικανότητα να καταλαβαίνει τη γλώσσα 
των πουλιών αλλά και των πραγμάτων και να 
μαγεύει τα παιδιά με τις ιστορίες της. 
Στην πρώτη ιστορία συναντάμε «δυο 
χάρτινους φίλους», «το χρυσολαίμη» και 
«τον κηπουρό» . 
«Ο μικρός τυμπανιστής»,στη δεύτερη 
ιστορία της γιαγιάς , έμαθε με το τραγούδι 
του στους ανθρώπους να χαμογελούν και να 
καλημερίζουν ο ένας τον άλλο. 
Στην τρίτη ιστορία ο μοναχικός «αυτόματος 
τηλεφωνητής» ξεπερνά τη μοναξιά του με τη 
βοήθεια ενός παιδικού τραγουδιού. 
Στην τέταρτη ιστορία το «μικρό εξοχικό 
μονοπάτι» φεύγει από το χωριό για να 
γνωρίσει τη ζωή στην πόλη. 
Στην πέμπτη ιστορία  «ο μικρός Παζλίνο» 
φεύγει κάθε τόσο από το κουτί του παζλ 
όπου κατοικεί με την οικογένειά του 
κοψοχολιάζοντας το μικρό του φίλο. Ώσπου 
κάποτε δεν καταφέρνει να ξαναγυρίσει πίσω 
στο κουτί του αφήνοντας ένα κενό όχι μόνο 
στο παζλ αλλά και στην καρδούλα του φίλου 
του το οποίο μόνο ο «χρόνος» θα μπορέσει 
να καλύψει. 
Στην έκτη ιστορία της γιαγιάς όλοι 
περιμένουν ανυπόμονα την άνοιξη που 
έρχεται μαζί με ένα «μωρολούλουδο» του 
λιβαδιού. 
Στην έβδομη ιστορία «τρεις ξυλομπογιές» 
και ένα «μολύβι» διηγούνται ιστορίες από 
παλιές σχολικές χρονιές και πετούν πάνω σ’ 
ένα μαγικό χαλί για καινούριες... σχολικές 
χρονιές. 
Στην όγδοη ιστορία μας παρουσιάζονται «τα 
παιδιά του γέρο χρόνου», οι δώδεκα μήνες, 
και μαθαίνουμε τις συνήθειές τους. 
Στην ένατη ιστορία ένα αγγελούδι βαρέθηκε 
το «μικρό ροζ συννεφάκι του», και θέλει να 
γνωρίσει τον κόσμο. 

 Θεματικοί άξονες:  
 Η σχέση των παιδιών με τη 
γιαγιά 

 Η αξία της φιλίας  
 Η μοναξιά στη σύγχρονη 
κοινωνία  

 η απώλεια ενός αγαπημένου 
προσώπου  

 η απλότητα  και η ομορφιά της 
φύσης  

 η σχέση των μικρών μαθητών με 
τα σχολικά τους είδη,  

 γνωριμία με τους 12 μήνες, 
  η έμφυτη περιέργεια των 
παιδιών να εξερευνήσουν τον 
κόσμο γύρω τους  

 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: 
Ο τίτλος  του βιβλίου παραπέμπει σ’ ένα 
πρόσωπο οικείο και αγαπητό σε όλα τα 
παιδιά. Με αφορμή τον τίτλο και το 
εξώφυλλο του βιβλίου ρωτάμε τα παιδιά 
να μας πουν αν νομίζουν ότι αυτή η 
γιαγιά έχει κάτι το ιδιαίτερο ή αν είναι 
μια συνηθισμένη γιαγιά, τι είδους 
μάγισσα είναι και τι μαγικά φαντάζονται 
ότι κάνει. Ενθαρρύνουμε όλα τα παιδιά 
να εκφράσουν τη γνώμη τους χωρίς να 
αποκαλύψουμε την ιστορία. 
 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ: Πιθανόν να 
χρειαστεί να διευκρινιστούν οι λέξεις : 
αυτόματος τηλεφωνητής, στερεότυπη 
φράση (σ. 26), συμβολίζω (σ.46), σοδειές 
(σ.49), Ροντέν, Στρίντμπεργκ (σ.55), 17 
του Νοέμβρη,  στερνοπούλι (σ. 57),  
σούρουπο, σεργιάνιζαν, πασκίζοντας 
(σ.59), μπατάρει (σ. 60), αράδιασε (σ.67) 
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: 
 

 ∆ιάλεξε το σωστό: 
1. Τι λογής μάγισσα ήταν η γιαγιά; 

Ήταν μια κακιά μάγισσα που έτρωγε παιδιά. 
Ήταν μια μάγισσα που πετούσε πάνω σ’ ένα σκουπόξυλο. 
Ήταν μια μάγισσα με ανατριχιαστικό γέλιο. 
Ήταν μια τρυφερή γριά μάγισσα με άσπρα μαλλιά. 

 
2. Ποια γλώσσα μάθαινε η γιαγιά στα εγγονάκια της; 

Αγγλικά. 
Κινέζικα. 
Κορακίστικα. 
Τη γλώσσα των πραγμάτων. 

       
 Πήγαινε κοντά στο ντουλάπι της κουζίνας. Σσσς... πρόσεχε μην κάνεις 
θόρυβο. Μπορείς ν’ ακούσεις το λάδι με το ξίδι; Τι λένε; Γράψε εδώ τη 
συνομιλία τους: 

 
 
 
 
 

 Χρησιμοποίησε τα μάγια της γιαγιάς. Τώρα μπορείς να ακούσεις το 
τραγούδι του Χρυσολαίμη. Πες και σε μας τι λέει: 

 
 
 
 

 

 

 
Η γιαγιά μου η μάγισσα, Ελένη Τσιάλτα 
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 Οι ιστορίες της γιαγιάς μπερδεύτηκαν! Μπορείς να ενώσεις σωστά τα 
κομμάτια; 

 
Ο μικρός             αυτόματος τηλεφωνητής 

                        Η μοναξιά           τυμπανιστής 
                        Οι 4                   μήνες 
                        Οι 12                  ξυλομπογιές 
 
 

 Γράψε ποιος από τους ήρωες του βιβλίου νομίζεις ότι μπορεί να είπε 
τις παρακάτω φράσεις: 

 
 
«Τι δηλαδή θα περιμένω μέχρι του χρόνου για να ακούσω το τραγούδι μου;» 
…………………………. 
 «…τηλεφωνήστε αύριο από τις οκτώ και μετά.»  
……………...... ... 
«-Ήθελα να δω πώς είναι μακριά από το κουτί!» ………………………. 
«Με παίδευε κυρίως που δε μπορούσα να ξύσω μόνο μου τη μύτη μου...» 
…………………….. 
«Μήπως είσ’ εσύ η άνοιξη;» ............................... 
                

 Φαντάζομαι τι θα γινόταν αν... και το διηγούμαι στους φίλους μου: 
 
«Ο μικρός τυμπανιστής έχανε το τύμπανο του!»  … 
«Το μικρό μονοπάτι χανόταν μέσα στη μεγάλη πόλη!» … 
«Ο αυτόματος τηλεφωνητής έχανε τη φωνή του!» ... 
«Ταξίδευα εγώ πάνω σε ένα σύννεφο αντί για το μικρό αγγελούδι!»  
                                                                         

 
 Μπορείς να φανταστείς το μικρό αγγελούδι μετά από τις περιπλανήσεις 
του να κοιμάται πάνω στο συννεφάκι του;  

    Τι να ονειρεύεται άραγε;  
 
 
 
 
 
 

Η γιαγιά μου η μάγισσα, Ελένη Τσιάλτα 
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 Θα ήθελες να το ζωγραφίσεις; 

 
 

 ό 

υης μεγαλούπολης μπορείς να φανταστείς πώς 
συνεχίζεται η ιστορία; 

Ο μικρός τυμπανιστής, ο αυτόματος τηλεφωνητής, ο Παζλίνο το μικρ
μονοπάτι και οι 4 ξυλομπογιές με το μαγικό τους χαλί χάνονται στις 
λεωφόρους μιας πολύβο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Η γιαγιά μου η μάγισσα, Ελένη Τσιάλτα 
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