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«Το Λαγουδάκι της Λαμπρής» της Αντιγόνης Μεταξά (θεία Λένα)
Μικρό Βιβλίο 8 σελίδων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Το Λαγουδάκι της
Λαμπρής

Ολοχρονίς η χαρούμενη
οικογένεια του κυρ Λαγού
χοροπηδάει, τραγουδάει και
πλέκει κοφινάκια για το
Πάσχα.

Αντιγόνη Μεταξά

Και σαν φτάσουν οι μέρες
της Λαμπρής, ο κυρ Λαγός
φωνάζει στη γυναίκα του
και τα παιδιά του:

(θεία Λένα)

«Εμπρός! Φορτώστε τα
καλαθάκια στην πλάτη
σας και δρόμο για την
πολιτεία. Θα περάσουμε
από το σπίτι της κυρά
Πασχαλιάς πρώτα».

Βαριά
φορτωμένα
ύστερα
τα
λαγουδάκια σαν
σκοτείνιασε, πήγανε κρυφά
κρυφά στα μαγαζιά και
πήρανε τη θέση τους μέσα
στις βιτρίνες.

«Χρόνια Πολλά, κυρά
Πασχαλιά. Απογέμισέ
μας τα καλάθια μας»,

Και τα λαγουδάκια
φορτώνονται τα
μισογεμάτα από
καραμέλες και σοκολάτες
καλαθάκια τους και
ξεκινούν για την κοντινή
πολιτεία. Κατά το
σούρουπο φτάνουν στο
σπίτι της κυρά Πασχαλιάς.

της φωνάζουν
Και η κυρά
Πασχαλιά
τους γεμίζει
τα καλάθια
τους με
κόκκινα
αυγά.

Αχ! Τι χαρά, σαν
μαζεύτηκαν μπρος στη
βιτρίνα τα παιδάκια. Ποιο
θα πάρει το γεμάτο
κοφινάκι, ποιο θα πάρει το
κόκκινο αυγό!

Στύλωσαν περήφανα τα
αυτάκια τους, σήκωσαν
όρθια τα δυο μπροστινά
τους
ποδαράκια
και
περίμενα να ξημερώσει για
να έρθουν οι φίλοι τους τα
παιδιά να τα καμαρώσουν.

Σαν τέλειωσε η
Πασχαλιάτικη γιορτή, τα
λαγουδάκια γυρίσαν πάλι
στο δάσος και άρχισαν να
πλέκουν καλαθάκια για τη
χαρούμενή γιορτή, που θα
ξανάρθει την ερχόμενη
Λαμπρή.
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Καλό Πάσχα!
Happy Greek East-

1
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1 σελίδα

6

(ή κόβω αυτό που σας δίνουμε)

2

5

Start with a sheet of A4 paper size. (210 x
290 mm). Draw a central vertical line to
make the spine. Draw horizontal lines so you
divide the page and create 8 equal size boxes

3

4

1
Ξεκινώ με μια Α4 σελίδα. Δημιουργώ ένα
γκριλ με οκτώ ορθογώνια κουτάκια

2
Διπλώνω την σελίδα κατά μήκος όλων των
γραμμών και στην συνέχεια την ανοίγω

Διπλώνω την Κεντρική μεσαία κάθετη γραμμή
Fold the paper on the vertical Central spine
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Διπλώνω το χαρτί στη μέση κάθετα κατά μήκος της
ΜΠΛΕ γραμμής και κόβω κατά μήκος της κόκκινης
γραμμής όπως δείχνουν δίπλα και κάτω τα σχέδια.
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Make sharp creases in the central horizontal line and
CUT along the dotted RED line as it is shown on the
left and below drawings.
2

5

Ανοίγω την σελίδα

3

4

Open the page

Διπλώνω κατά μήκος της κάθετης γραμμής και σπρώχνοντας
τα άκρα προς το κέντρο δημιουργείται πτυχή. Διπλώνω την
σελίδα σαν ακορντεόν, όπως φαίνεται στα κάτω σχέδια.
Now fold out the pages in the manner of accordion to fold a
booklet with 8 pages.
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FOLD the paper on all lines then open up.

Το
Λαγουδάκι
(θεία Λένα)

υ
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ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ / Κουτάκια με την ιστορία

Το Λαγουδάκι της
Λαμπρής
Αντιγόνη Μεταξά
(θεία Λένα)

Και τα λαγουδάκια
φορτώνονται τα
μισογεμάτα από
καραμέλες και σοκολάτες
καλαθάκια τους και
ξεκινούν για την κοντινή
πολιτεία. Κατά το
σούρουπο φτάνουν στο
σπίτι της κυρά Πασχαλιάς.

Αχ! Τι χαρά, σαν
μαζεύτηκαν μπρος στη
βιτρίνα τα παιδάκια.
Ποιο θα πάρει το
γεμάτο κοφινάκι, ποιο
θα πάρει το κόκκινο
αυγό!



(κόβω και κολλώ στην άδεια σελίδα που σας δίνουμε)

Ολοχρονίς η χαρούμενη
οικογένεια του κυρ Λαγού
χοροπηδάει, τραγουδάει και
πλέκει κοφινάκια για το
Πάσχα.
Και σαν φτάσουν οι μέρες
της Λαμπρής, ο κυρ Λαγός
φωνάζει στη γυναίκα του
και τα παιδιά του:

«Χρόνια Πολλά, κυρά
Πασχαλιά. Απογέμισέ
μας τα καλάθια μας»,
της φωνάζουν
Και η κυρά
Πασχαλιά
τους γεμίζει
τα καλάθια
τους με
κόκκινα αυγά.

«Εμπρός! Φορτώστε τα
καλαθάκια στην πλάτη
σας και δρόμο για την
πολιτεία. Θα περάσουμε
από το σπίτι της κυρά
Πασχαλιάς πρώτα».

Βαριά
φορτωμένα
ύστερα
τα
λαγουδάκια σαν
σκοτείνιασε, πήγανε κρυφά
κρυφά στα μαγαζιά και
πήρανε τη θέση τους μέσα
στις βιτρίνες.
Στύλωσαν περήφανα τα
αυτάκια τους, σήκωσαν
όρθια τα δυο μπροστινά
τους
ποδαράκια
και
περίμενα να ξημερώσει για
να έρθουν οι φίλοι τους τα
παιδιά να τα καμαρώσουν.

Σαν τέλειωσε η
Πασχαλιάτικη γιορτή, τα
λαγουδάκια γυρίσαν πάλι
στο δάσος και άρχισαν να
πλέκουν καλαθάκια για τη
χαρούμενή γιορτή, που θα
ξανάρθει την ερχόμενη

Καλό Πάσχα!
Happy Greek Easter
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) - Απρίλιος 2021
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ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ / Κουτάκια για τις εικόνες /

MINI BOOK TEMPLATE
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φορτώνονται τα μισογεμάτα
από καραμέλες και
σοκολάτες καλαθάκια τους
και ξεκινούν για την κοντινή
πολιτεία. Κατά το σούρουπο
φτάνουν στο σπίτι της κυρά
Πασχαλιάς.

Ολοχρονίς η χαρούμενη

οικογένεια του κυρ Λαγού

χοροπηδάει, τραγουδάει και

πλέκει κοφινάκια για το

Πάσχα.

Και σαν φτάσουν οι μέρες της

Και τα λαγουδάκια

Και η κυρά
Πασχαλιά
τους γεμίζει
τα καλάθια
τους με
κόκκινα
αυγά.

της φωνάζουν

Πασχαλιά. Απογέμισέ μας
τα καλάθια μας»,

Στύλωσαν περήφανα τα αυτάκια
τους, σήκωσαν όρθια τα δυο
μπροστινά τους ποδαράκια και
περίμενα να ξημερώσει για να
έρθουν οι φίλοι τους τα παιδιά να
τα καμαρώσουν.

Βαριά φορτωμένα ύστερα τα
λαγουδάκια σαν σκοτείνιασε,
πήγανε κρυφά κρυφά στα
μαγαζιά και πήρανε τη θέση τους
μέσα στις βιτρίνες.

Το Λαγουδάκι της
Λαμπρής

Αντιγόνη Μεταξά

(θεία Λένα)

Λαμπρής, ο κυρ Λαγός

«Χρόνια Πολλά, κυρά

Αχ! Τι χαρά, σαν
μαζεύτηκαν μπρος στη
βιτρίνα τα παιδάκια. Ποιο
θα πάρει το γεμάτο
κοφινάκι, ποιο θα πάρει το
κόκκινο αυγό!

Σαν τέλειωσε η
Πασχαλιάτικη γιορτή, τα
λαγουδάκια γυρίσαν πάλι
στο δάσος και άρχισαν να
πλέκουν καλαθάκια για
τη χαρούμενή γιορτή, που
θα ξανάρθει την ερχόμενη
Λαμπρή.

φωνάζει στη γυναίκα του και

τα παιδιά του:

Εμπρός! Φορτώστε τα
καλαθάκια στην πλάτη σας
και δρόμο για την πολιτεία.
Θα περάσουμε από το σπίτι
της κυρά Πασχαλιάς
πρώτα».

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) - Απρίλιος 2021
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Ολοχρονίς η χαρούμενη οικογένεια του

κυρ Λαγού χοροπηδάει, τραγουδάει και

πλέκει κοφινάκια για το Πάσχα.

Και σαν φτάσουν οι μέρες της Λαμπρής, ο

κυρ Λαγός φωνάζει στη γυναίκα του και

τα παιδιά του:

2 (δύο)
5(πέντε)

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΣΕΛΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ

«Εμπρός! Φορτώστε τα

καλαθάκια στην πλάτη σας και

δρόμο για την πολιτεία. Θα

περάσουμε από το σπίτι της

κυρά Πασχαλιάς πρώτα».

3 (τρία)

4 (τέσσερα)

ΤΡΙΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) - Απρίλιος 2021
Και η κυρά Πασχαλιά τους γεμίζει τα
καλάθια τους με κόκκινα αυγά.

Πασχαλιάς.

ΕΚΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ

σούρουπο φτάνουν στο σπίτι της κυρά

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
6 (έξι)

της φωνάζουν

1 (ένα)

Στύλωσαν περήφανα τα αυτάκια τους,
σήκωσαν όρθια τα δυο μπροστινά τους
ποδαράκια και περίμενα να ξημερώσει για
να έρθουν οι φίλοι τους τα παιδιά να τα
καμαρώσουν.

Αχ! Τι χαρά, σαν μαζεύτηκαν
μπρος στη βιτρίνα τα παιδάκια.
Ποιο θα πάρει το γεμάτο κοφινάκι,
ποιο θα πάρει το κόκκινο αυγό!

Καλό Πάσχα!

για την κοντινή πολιτεία. Κατά το

Το Λαγουδάκι
της Λαμπρής

Αντιγόνη
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ
ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΟΓΔΟΗ
ΣΕΛΙΔΑ

σοκολάτες καλαθάκια τους και ξεκινούν

(ΠΙΣΩ ΕΞΩΦΥΛΛΟ)

7 (επτά)

Απογέμισέ μας τα καλάθια μας»,

8 (οκτώ)

μισογεμάτα από καραμέλες και

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Βαριά φορτωμένα ύστερα τα λαγουδάκια
σαν σκοτείνιασε, πήγανε κρυφά κρυφά στα
μαγαζιά και πήρανε τη θέση τους μέσα στις
βιτρίνες.

χαρούμενή γιορτή, που θα ξανάρθει την ερχόμενη Λαμπρή.

«Χρόνια Πολλά, κυρά Πασχαλιά.

πάλι στο δάσος και άρχισαν να πλέκουν καλαθάκια για τη

Και τα λαγουδάκια φορτώνονται τα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: Σειρά με την οποία τοποθετώ τις εικόνες της ιστορία στο γκριλ με τα κουτάκια
Σαν τέλειωσε η Πασχαλιάτικη γιορτή, τα λαγουδάκια γυρίσαν

Happy Greek Easter
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fold / ΔΙΠΛΩΝΩ

Διπλώνω το χαρτί κατά μήκος
όλων των γραμμών, κάθετα
και οριζόντια. Στην συνέχεια





cut



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

Κόβω

το ανοίγω

ΔΙΠΛΩΝΩ

cut

Κόβω





Κόβω όπου
δείχνει η
κόκκινη
γραμμή





fold

CUT along the
dotted RED line

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.





Το Λαγουδάκι
(θεία Λένα)

Ολοχρονίς η χαρο ύμενη
οικογένει α το υ κυρ
Λαγού χοροπηδ άει,
τραγουδά ει κ αι πλ έκει
κοφινάκια γι α το
Πάσχα.

Και σαν φτάσουν οι
μέρ ες της Λ αμπρ ής, ο
κυρ Λαγός φ ωνάζει στη
γυναίκα του και τα
παιδιά του:

fold / ΔΙΠΛΩΝΩ



Open the page


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

Αντιγόνη Μεταξά / (θεία Λένα)
Ολοχρονίς η χαρούμενη οικογένεια του κυρ Λαγού χοροπηδάει,
τραγουδάει και πλέκει κοφινάκια για το Πάσχα.
Και σαν φτάσουν οι μέρες της Λαμπρής, ο κυρ Λαγός φωνάζει
στη γυναίκα του και τα παιδιά του:
«Εμπρός! Φορτώστε τα καλαθάκια στην πλάτη σας και δρόμο
για την πολιτεία. Θα περάσουμε από το σπίτι της κυρά
Πασχαλιάς πρώτα».
Και τα λαγουδάκια φορτώνονται τα μισογεμάτα από καραμέλες και σοκολάτες
καλαθάκια τους και ξεκινούν για την κοντινή πολιτεία. Κατά το σούρουπο φτάνουν στο
σπίτι της κυρά Πασχαλιάς.
«Χρόνια Πολλά, κυρά Πασχαλιά. Απογέμισέ μας τα καλάθια μας»,
της φωνάζουν
Και η κυρά Πασχαλιά τους γεμίζει τα καλάθια τους με κόκκινα αυγά.

Βαριά φορτωμένα ύστερα τα λαγουδάκια σαν σκοτείνιασε, πήγανε
κρυφά κρυφά στα μαγαζιά και πήρανε τη θέση τους μέσα στις
βιτρίνες.
Στύλωσαν περήφανα τα αυτάκια τους, σήκωσαν όρθια τα δυο
μπροστινά τους ποδαράκια και περίμενα να ξημερώσει για να έρθουν
οι φίλοι τους τα παιδιά να τα
Αχ! Τι χαρά, σαν μαζεύτηκαν μπρος στη βιτρίνα τα
παιδάκια. Ποιο θα πάρει το γεμάτο κοφινάκι, ποιο θα
πάρει το κόκκινο αυγό!
Σαν τέλειωσε η Πασχαλιάτικη γιορτή, τα λαγουδάκια γυρίσαν πάλι στο
δάσος και άρχισαν να πλέκουν καλαθάκια για τη χαρούμενή γιορτή, που
θα ξανάρθει την ερχόμενη Λαμπρή.
Πηγή: Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων A΄ & B΄ Δημοτικού (ebooks.edu.gr)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) Ενημερωτικό Δελτίο, τεύχος 58, Απριλίου 2021
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