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Πεινά
Πάνω σε ένα φύλλο,
ένα μικρό αυγό
λάμπει στο φως του
φεγγαριού.

Είναι Κυριακή πρωί,
ο ήλιος λάμπει
ζεστός και από το
αυγό βγαίνει μια
μικρή και πολύ
πεινασμένη κάμπια

Θέλει να φάει

Την Τετάρτη
τρώει τρία
δαμάσκηνα.
Αλλά ακόμα
πεινάει.

Πεινάω!

Πεινάω!

Πεινάω!
Τη Δευτέρα τρώει
ένα μήλο. Αλλά
ακόμα πεινά.

Την
Παρασκευή
τρώει πέντε
πορτοκάλια,
αλλά ακόμα
πεινάει.

Την Πέμπτη τρώει
τέσσερις φράουλες.
Αλλά ακόμα πεινάει.

Την Τρίτη τρώει δύο
αχλάδια. Αλλά ακόμα
πεινάει.

ένα γλειφιτζούρι

Το Σάββατο τρώει …
ένα παγωτό

μια πίτα
μια σοκολατίνα

ένα κέικ

μια φέτα τυρί

Πεινάω!

Είμαι άρρωστη

μια φέτα καρπούζι

!

Εκείνο το βράδυ ήταν
ένα λουκάνικο

Έπειτα βγαίνει έξω

Φτιάχνει γύρω της ένα
μικρό σπίτι, που το λένε
κουκούλι. Μένει εκεί
μέσα δυο βδομάδες.

και ...

Είναι μια όμορφη
πεταλούδα!
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Είναι μια μεγάλη, παχιά
κάμπια

14

Δεν πεινάει
και δεν είναι
μια μικρή
κάμπια

άρρωστη!

Ήρθε η Κυριακή.
Η κάμπια τρώει τρία
πράσινα φύλλα και
είναι πολύ καλύτερα.
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Start with a sheet of A4 paper size. (210 x
2907 mm). Draw two central lines
(vertical + horizontal) to make the spine.
Draw vertical and horizontal lines so you
divide the page and create 16 equal size
boxes as shown left
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Ξεκινώ με μια Α4 σελίδα. Δημιουργώ
ένα γκριλ με δεκαέξι ορθογώνια κουτάκια
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
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Κόβω κατά μήκος όλων των κόκκινων
γραμμών

Διπλώνω κατά μήκος όλων των γραμμών και
μετά τις ξεδιπλώνω.
Fold the paper on all lines then open

CUT along the dotted lines as shown above.

Κεντρική γραμμή
spine
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Ξεκινώ με μια κόλα χαρτί Α5
(Διαστάσεις: 148 x 210 mm)
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Διπλώνω στην
κεντρική γραμμή της
σελίδας
Make sharp creases in the
centre to make the spine.

Start with a sheet
of A5 paper size. (148 x 210)
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Διπλώνω τα εξώφυλλα στη μέση έτσι ώστε να
ενώνονται με την κεντρική γραμμή του βιβλίου μου
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Then fold the covers in half, so they meet up with the spine

Διπλώνω τα δύο άκρα προς τα μέσα

Βάζω το μπρος και πίσω εξώφυλλο μέσα στις διπλωμένες σελίδες του βιβλίου μου όπως φαίνεται
στις πάνω εικόνες.

Fold top and bottom edges towards
centre.
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Insert front and back pages of the booklet into the
pockets formed by the cover.
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(κόβω και κολλώ στην άδεια σελίδα που σας δίνουμε)

Πεινάω!

Πάνω σε ένα φύλλο,
ένα μικρό αυγό λάμπει
στο φως του
φεγγαριού.

Είναι Κυριακή
πρωί, ο ήλιος
λάμπει ζεστός και
από το αυγό βγαίνει
μια μικρή και πολύ
πεινασμένη κάμπια
Την Τετάρτη
τρώει τρία
δαμάσκηνα.
Αλλά ακόμα
πεινάει.

Πεινάω!

Θέλει να φάει κάτι

Πεινάω!

Πεινάω!
Πεινάω!
Τη Δευτέρα τρώει
ένα μήλο. Αλλά
ακόμα πεινά.

Την
Παρασκευή
τρώει πέντε
πορτοκάλια,
αλλά ακόμα
πεινάει.
Πεινάω!

Είναι μια μεγάλη,
παχιά κάμπια

ένα
γλειφιτζούρι

Το Σάββατο τρώει

ένα παγωτό
μια
σοκολατίνα

μια φέτα τυρί

μια πίτα
ένα κέικ

μια φέτα καρπούζι
ένα λουκάνικο

Δεν πεινάει
και δεν είναι
μια μικρή
κάμπια

Την Πέμπτη τρώει
τέσσερις φράουλες.
Αλλά ακόμα πεινάει.

Την Τρίτη τρώει δύο
αχλάδια. Αλλά
ακόμα πεινάει.

Φτιάχνει γύρω της
ένα μικρό σπίτι, που
το λένε κουκούλι.
Μένει εκεί μέσα δυο
βδομάδες.

Είμαι
άρρωστη!

Εκείνο το βράδυ ήταν
άρρωστη!

Ήρθε η Κυριακή.
Η κάμπια τρώει τρία
πράσινα φύλλα και
είναι πολύ καλύτερα.

Έπειτα βγαίνει

έξω και ...

Είναι μια όμορφη
πεταλούδα!
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MINI BOOK TEMPLATE

Πάνω σε ένα φύλλο,
ένα μικρό αυγό
λάμπει στο φως του
φεγγαριού.
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Είναι Κυριακή πρωί,
ο ήλιος λάμπει
ζεστός και από το
αυγό βγαίνει μια
μικρή και πολύ
πεινασμένη κάμπια.

Θέλει να φάει κάτι
Πεινάω!

Πεινάω!

Την Τετάρτη
τρώει τρία
δαμάσκηνα.
Αλλά ακόμα
πεινάει.

Πεινάω!

ΠεινάΤην Τρίτη τρώει δύο
αχλάδια. Αλλά ακόμα
πεινάει.

Την Πέμπτη τρώει
τέσσερις φράουλες.
Αλλά ακόμα πεινάει.

ένα λουκάνικο
μια φέτα τυρί
μια

ένα κέικ

Είμαι
άρρωστη!

μια πίτα
ένα παγωτό

Το Σάββατο τρώει …

ένα
γλειφιτζούρ
Είναι μια μεγάλη, παχιά
κάμπια

Φτιάχνει γύρω της
ένα μικρό σπίτι, που
το λένε κουκούλι.
Μένει εκεί μέσα δυο
βδομάδες.

Την
Παρασκευή
τρώει πέντε
πορτοκάλια,
αλλά ακόμα
πεινάει.

μια φέτα καρπούζι

Ήρθε η Κυριακή.
Η κάμπια τρώει τρία
πράσινα φύλλα και
είναι πολύ καλύτερα.
Δεν πεινάει
και δεν είναι
μια μικρή
κάμπια

Πεινάω!

Εκείνο το βράδυ ήταν
άρρωστη!

Τη Δευτέρα τρώει ένα
μήλο. Αλλά ακόμα
πεινάει

Έπειτα βγαίνει
έξω και ...

Είναι μια όμορφη
πεταλούδα!
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MINI BOOK TEMPLATE
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MINI BOOK TEMPLATE

Σημειώσεις:

Το όνομά μου

…………………………..

……………………..

………………………….

Το Σχολείο μου
………………………

…………………………..

Η τάξη μου

………………………….

………………………...

Κεντρική γραμμή
spine

Διπλώνω στην κεντρική γραμμή της
σελίδας
Ξεκινώ με μια κόλα χαρτί Α5
(Διαστάσεις: 148 x 210 mm)
Start with a sheet
of A5 paper size. (148 x 210)

Διπλώνω τα δύο άκρα προς τα μέσα
Fold top and bottom edges towards
centre.

Make sharp creases in the centre to
make the spine.

Διπλώνω τα εξώφυλλα στη μέση έτσι ώστε να ενώνονται με την κεντρική
γραμμή του βιβλίου μου
Then fold the covers in half, so they meet up with the spine of the book.
Βάζω το μπρος και πίσω εξώφυλλο μέσα στις διπλωμένες
σελίδες του βιβλίου μου όπως φαίνεται στις δίπλα εικόνες.
Insert front and back pages of the booklet into the pockets
formed by the cover.
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