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Είναι καλοκαίρι και μόλις
ανατείλει ο ήλιος, το εργατικό
μυρμήγκι δουλεύει σκληρά
μέσα στη ζέστη, κτίζοντας το
σπίτι του και μαζεύοντας
τρόφιμα για τον χειμώνα.
Από την άλλη μεριά, το
χαρούμενο τζιτζίκι ξυπνάει
όταν έχει σχεδόν
μεσημεριάσει και παίζει
κιθάρα και τραγουδάει,
μερικές φορές ακόμα και μετά
τα μεσάνυχτα.

Το τζιτζίκι, εκτός από το να
τρώει και να τραγουδάει δεν
έκανε τίποτα άλλο όλη μέρα
«Γιατί δεν τραγουδάς μαζί
μου μερμήγκι», ρωτούσε το
τζιτζίκι.
«Πρέπει να
μαζέψω
τρόφιμα για
τον χειμώνα»,
απαντούσε το
μερμήγκι.

Το τζιτζίκι πηγαίνει στο μερμήγκι
και του ζητάει να μείνει μαζί του
για το χειμώνα.
«Τι έκανες όλο το καλοκαίρι;», τον
ρώτησε το μερμήγκι. «Γιατί δεν
μάζευες τροφή; Δυστυχώς, δεν
μπορώ να σε φιλοξενήσω.».

«Τζι-τζι τζι », έλεγε το
τζιτζίκι. «Η ζωή είναι ωραία
με τραγούδι και χαρά.»

Έτσι περνούσαν οι μέρες η μια
μετά την άλλη και έφυγε το
καλοκαίρι και ήρθε το φθινόπωρο.
Ο ουρανός συννέφιασε, ψιλή βροχή
άρχισε να πέφτει και τα φύλλα των
δέντρων ένα – ένα ξεράθηκαν κι
έπεσαν στη γη.
Μόλις μπαίνει ο χειμώνας, το
μερμήγκι είναι χορτάτο στη
ζεστασιά του σπιτιού του, ενώ το
τζιτζίκι πεθαίνει από την πείνα και
το κρύο.
Μην αντέχοντας άλλο την πείνα,
πήγε στο γείτονά του, το μυρμήγκι
και ζήτησε φαγητό.

Συμπέρασμα:
Του φρονίμου τα παιδιά
πριν πεινάσουν
μαγειρεύουν!
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Καλό Καλοκαίρι!
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«Πρέπει να
μαζέψω
τρόφιμα για
τον χειμώνα»,
απαντούσε το
μερμήγκι.

«Γιατί δεν τραγουδάς
μαζί μου μερμήγκι»,
ρωτούσε το τζιτζίκι.

το να τρώει και να
τραγουδάει δεν έκανε
τίποτα άλλο όλη μέρα
τζιτζίκι. «Η ζωή είναι
ωραία με τραγούδι και
χαρά.»

«Τζι-τζι τζι », έλεγε το

Είναι καλοκαίρι και μόλις
ανατείλει ο ήλιος, το
εργατικό μυρμήγκι
δουλεύει σκληρά μέσα στη
ζέστη, κτίζοντας το σπίτι
του και μαζεύοντας
τρόφιμα για τον χειμώνα.

Από την άλλη μεριά, το
χαρούμενο τζιτζίκι ξυπνάει
όταν έχει σχεδόν
μεσημεριάσει και παίζει
κιθάρα και τραγουδάει,
μερικές φορές ακόμα και
μετά τα μεσάνυχτα.

Το τζιτζίκι, εκτός από

Μόλις μπαίνει ο χειμώνας,
το μερμήγκι είναι χορτάτο
στη ζεστασιά του σπιτιού
του, ενώ το τζιτζίκι
πεθαίνει από την πείνα και
το κρύο.

Έτσι περνούσαν οι μέρες η
μια μετά την άλλη και
έφυγε το καλοκαίρι και
ήρθε το φθινόπωρο. Ο
ουρανός συννέφιασε, ψιλή
βροχή άρχισε να πέφτει
και τα φύλλα των δέντρων
ένα–ένα ξεράθηκαν κι
έπεσαν στη γη.

«Γιατί δεν μάζευες τροφή;
Δυστυχώς, δεν μπορώ να σε
φιλοξενήσω.».

«Τι έκανες όλο το
καλοκαίρι;», τον ρώτησε το
μερμήγκι.

Το τζιτζίκι πηγαίνει στο
μερμήγκι και του ζητάει
να μείνει μαζί του για το
χειμώνα.

Συμπέρασμα:
Του φρονίμου τα
παιδιά πριν πεινάσουν
μαγειρεύουν!

Καλό
Καλοκαίρι!
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όλων των γραμμών, κάθετα
και οριζόντια. Στην συνέχεια



το ανοίγω

1



fold / ΔΙΠΛΩΝΩ

Διπλώνω το χαρτί κατά μήκος



Διπλώνω ξανά το χαρτί κατά
μήκος της μεσαίας οριζόντιας
ΜΠΛΕ γραμμής.





FOLD the paper on
ALL lines then open up


Make sharp creases in the center
horizontal BLUE LINE

cut

2
ΔΙΠΛΩΝΩ

cut

3

CUT along the
dotted RED line
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fold / ΔΙΠΛΩΝΩ



Open the page




Ανοίγω την σελίδα και την
ΔΙΠΛΩΝΩ ξανά κατά
μήκος της κεντρικής
μεσαίας κάθετης γραμμής.
Στη συνέχεια σπρώχνω τα
δύο άκρα προς το κέντρο
έτσι ώστε να δημιουργηθεί
πτυχή σαν ακορντεόν, όπως
φαίνεται στα σχέδια.

Κόβω



Κόβω
όπου
δείχνει η
κόκκινη
γραμμή

fold


Last step: Fold out the pages in the
manner of accordion to fold a
booklet with 8 pages
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