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Δεκέμβρης τελευταίος μες του χρόνου

Μου 'παν

(Ποιήμα της Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη)
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Εεεει εσείς!
Ακολουθήστε με!
Εγγενήθηκε ο Χριστός!!
Ελάτε! Ελάτε να τον
χαιρετήσετε!!»
είπε το αστέρι

Μια νύχτα, μια άγια
νύχτα, ένα αστέρι
φωτεινό, φάνηκε
στον ουρανό. Τρεις
μάγοι το είδαν: «Ένα
αστέρι!! Ένα
φωτεινό αστέρι!!!»

Εεεει και εσείς!
Ακολουθήστε με!
Γεννήθηκε ο Χριστός!!
Ελάτε! Ελάτε να τον
δείτε!!»
Φώναξε το αστέρι
σε όλο τον κόσμο.

Οι μάγοι και οι απλοί
άνθρωποι περπατούν
στο δρόμο που τους
δείχνει το αστέρι.
«Να, εκεί, στη
Βηθλεέμ.
Σ’ αυτόν το στάβλο!»

Όταν έφτασαν στο στάβλο και
είδαν το μικρό
Χριστό,
προσκύνησαν,
άφησαν
τα
δώρα τους και τραγούδησαν
με τους αγγέλους, χαρούμενοι
και ευτυχισμένοι.
Το αστέρι τους αγκάλιασε
όλους με το φως του μέχρι το
ξημέρωμα.

Website: http://kea.schools.ac.cy

«Είναι η Μαρία, ο Ιωσήφ και ο
μικρός Χριστός, ο μικρός
βασιλιάς!»

Εκπαιδευτικό Υλικό—Σχέδια
μαθήματος και διδακτικό υλικό Ενότητα 7: Χριστούγεννα,
Πρωτοχρονιά—Η ιστορία της Γέννησης
(PowerPoint)
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ΠΗΓΗ: [Εικόνες /κείμενο –PowerPoint]
(Σχέδια μαθήματος και διδακτικό υλικό Ενότητα 7: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά Η ιστορία της Γέννησης)
Website: http://kea.schools.ac.cy
Εκπαιδευτικό υλικό | Κυπριακή
Εκπαιδευτική Αποστολή, (schools.ac.cy)

Το αστέρι τους αγκάλιασε όλους με το
φως του μέχρι το ξημέρωμα.
Όταν έφτασαν στο στάβλο και είδαν το
μικρό Χριστό, προσκύνησαν, άφησαν
τα δώρα τους και τραγούδησαν με τους
αγγέλους, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
«Είναι η Μαρία, ο Ιωσήφ και ο μικρός
Χριστός, ο μικρός βασιλιάς!»

Μια νύχτα, μια άγια νύχτα, ένα αστέρι
φωτεινό, φάνηκε στον ουρανό. Τρεις
μάγοι το είδαν: «Ένα αστέρι!! Ένα
φωτεινό αστέρι!!!»

.

Εεεει εσείς!
Ακολουθήστε με!
Εγγενήθηκε ο Χριστός!!
Ελάτε! Ελάτε να τον
χαιρετήσετε!!»
είπε το αστέρι

Εεεει και εσείς!
Ακολουθήστε με!
Γεννήθηκε ο Χριστός!!
Ελάτε! Ελάτε να τον δείτε!!»
Φώναξε το αστέρι
σε όλο τον κόσμο.
Οι μάγοι και οι απλοί
άνθρωποι περπατούν στο δρόμο που τους δείχνει το αστέρι.
«Να, εκεί, στη Βηθλεέμ.
Σ’ αυτόν το στάβλο!»
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πίνει σαν το βράδυ,
σπίτι του νωρίς γυρίζει.

δυνατή φωτιά να τρίζει,
φορά

μα
κρυώνει

σαν παγάκι.
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θέλει,

στην κορφή

Το στολίζει με

κουβαλά
(Ποιήμα της Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη)

.
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Στην

σαν λευκά βουνά
στοιβάζει,

γούρια αγοράζει

ετοιμάζει.
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όλων των γραμμών, κάθετα
και οριζόντια. Στην συνέχεια



το ανοίγω
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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


4

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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