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Κάθε απόγευμα τα παιδιά πήγαιναν να
παίξουν στον πανέμορφο κήπο ενός
Γίγαντα, που είχε πάει να επισκεφτεί
τον φίλο του και έλειπε για 7 χρόνια.
«Πόσο ευτυχισμένα είμαστε εδώ!»
έλεγαν με χαρά τα παιδιά.
Μια μέρα, ο Γίγαντας γύρισε από το
ταξίδι του. Μόλις είδε τα παιδιά να
παίζουν στον κήπο του θύμωσε και
φώναξε «Τι κάνετε εδώ; Φύγετε από
τον κήπο μου!»

Πέρασε το καλοκαίρι, ήρθε το
φθινόπωρο και μετά ο
χειμώνας με το χαλάζι, τον βοριά και την
παγωνιά.
Μετά ήρθε η άνοιξη και ξεπρόβαλαν
μικρά μπουμπούκια και πουλιά. Μονάχα
στο κήπο του Γίγαντα δεν έλεγε να
τελειώσει ο χειμώνας. Το χιόνι σκέπαζε
το χορτάρι και ο Γίγαντας, που κρύωνε
πολύ, αναρωτιόταν βλέποντας τον
κατάλευκο, παγωμένο κήπο του.
«Μα γιατί δεν έρχεται η άνοιξη;»

Ο Γίγαντας, που κατάλαβε το λάθος
του, γκρέμισε τον τοίχο.
Όμως, το μικρό αγόρι, που τόσο
αγαπούσε, δεν ξαναφάνηκε ποτέ.
«Μα που είναι ο μικρός σας φίλος;»
ρωτούσε ο Γίγαντας τα παιδιά.

Ένα πρωί ο Γίγαντας άκουσε ένα πουλί
να κελαηδάει στον κήπο του. Κοιτάζει
έξω από το παράθυρό του και τι να δει;
Σε μια γωνιά του κήπου, κάτω από ένα
καταπράσινο δέντρο, ήταν ένα μικρό
αγοράκι. Ήταν τόσο μικρό που δεν
μπορούσε να ανέβει στο δέντρο, που
έγερνε τα κλαδιά του όσο πιο χαμηλά
μπορούσε για να το σκαρφαλώσει.

Τα παιδιά έφυγαν και ο Γίγαντας
έχτισε ένα πανύψηλο τοίχο κι
έβαλε μια πινακίδα που έλεγε:
«Απαγορεύεται η είσοδος σε
όλους».
«Ο κήπος μου είναι κήπος μου»
σκέφτηκε ο Γίγαντας.
Ήταν ένας πολύ εγωιστής Γίγαντας.

Ο Γίγαντας άνοιξε την πόρτα, βγήκε
στον κήπο και πλησίασε
το μικρό αγόρι. Το
αγοράκι τότε άνοιξε τα
δυο του χέρια και αγκάλιασε τον
Γίγαντα, που με μεγάλη χαρά τον
βοήθησε να ανέβει πάνω στο δέντρο.
Η άνοιξη και τα παιδιά, που είδαν ότι
ο Γίγαντας δεν ήταν πλέον κακός,
γύρισαν πίσω στον κήπο.

Πέρασαν τα χρόνια, κι ο Γίγαντας
γέρασε.
Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, καθώς
κοιτούσε έξω από το παράθυρό του,
είδε το μικρό αγόρι. Ο Γίγαντας πήγε
κοντά του γεμάτος χαρά.
Το παιδί του
χαμογέλασε και του
είπε «Ήρθα να σε
πάρω στον δικό μου
κήπο, στον
Παράδεισο» και του
έδωσε το χέρι του
που είχε σημάδια

«Δεν ξέρουμε» έλεγαν εκείνα.
«Πόσο θα ήθελα να τον ξανάβλεπα»,
έλεγε ο Γίγαντας.

από καρφιά.
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Το ίδιο απόγευμα τα παιδιά βρήκαν
τον Γίγαντα κάτω από ένα δέντρο,
σκεπασμένο με άσπρα λουλούδια.
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Τα παιδιά έφυγαν και ο
Γίγαντας έχτισε ένα πανύψηλο
τοίχο κι έβαλε μια πινακίδα
που έλεγε: «Απαγορεύεται η
είσοδος σε όλους».
«Ο κήπος μου είναι κήπος
μου» σκέφτηκε ο Γίγαντας.
Ήταν ένας πολύ εγωιστής
Γίγαντας.

Πέρασε το καλοκαίρι,
ήρθε το φθινόπωρο και
μετά ο χειμώνας με το χαλάζι, τον
βοριά και την παγωνιά.
Μετά ήρθε η άνοιξη και
ξεπρόβαλαν μικρά μπουμπούκια
και πουλιά. Μονάχα στο κήπο του
Γίγαντα δεν έλεγε να τελειώσει ο
χειμώνας. Το χιόνι σκέπαζε το
χορτάρι και ο Γίγαντας, που κρύωνε
πολύ, αναρωτιόταν βλέποντας τον
κατάλευκο, παγωμένο κήπο του.
«Μα γιατί δεν έρχεται η άνοιξη;»

Ο Γίγαντας, που κατάλαβε το
λάθος του, γκρέμισε τον τοίχο.
Όμως, το μικρό αγόρι, που
τόσο αγαπούσε, δεν
ξαναφάνηκε ποτέ.
«Μα που είναι ο μικρός σας
φίλος;» ρωτούσε ο Γίγαντας
τα παιδιά. «Δεν ξέρουμε»
έλεγαν εκείνα.
«Πόσο θα ήθελα να τον
ξανάβλεπα», έλεγε ο Γίγαντας.

Ένα πρωί ο Γίγαντας άκουσε ένα
.
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πουλί
του. Κοιτάζει έξω από το
παράθυρό του και τι να δει;
Σε μια γωνιά του κήπου, κάτω από
ένα καταπράσινο δέντρο, ήταν ένα
μικρό αγοράκι. Ήταν τόσο
μικρό που δεν μπορούσε να ανέβει
στο δέντρο, που έγερνε τα κλαδιά
του όσο πιο χαμηλά μπορούσε για
να το σκαρφαλώσει.

Ο Γίγαντας άνοιξε την πόρτα,
βγήκε στον κήπο και πλησίασε
το μικρό αγόρι. Το αγοράκι
τότε άνοιξε τα δυο του χέρια
και αγκάλιασε τον Γίγαντα, που
με μεγάλη χαρά τον βοήθησε
να ανέβει πάνω στο δέντρο.
Η άνοιξη και τα παιδιά, που
είδαν ότι ο Γίγαντας δεν ήταν
πλέον κακός, γύρισαν πίσω
στον κήπο.

Πέρασαν τα χρόνια, κι ο Γίγαντας
γέρασε.

Ένα χειμωνιάτικο πρωινό, καθώς
κοιτούσε έξω από το παράθυρό
του, είδε το μικρό αγόρι. Ο
Γίγαντας πήγε κοντά του γεμάτος
χαρά.

Κάθε απόγευμα τα παιδιά
πήγαιναν να παίξουν στον
πανέμορφο κήπο ενός Γίγαντα,
που είχε πάει να επισκεφτεί τον
φίλο του και έλειπε για 7 χρόνια.
«Πόσο ευτυχισμένα είμαστε
εδώ!» έλεγαν με χαρά τα παιδιά.
Μια μέρα, ο Γίγαντας γύρισε από
το ταξίδι του. Μόλις είδε τα
παιδιά να παίζουν στον κήπο του
θύμωσε και φώναξε «Τι κάνετε
εδώ; Φύγετε από τον κήπο μου!»

Το παιδί του
χαμογέλασε και του
είπε «Ήρθα να σε
πάρω στον δικό μου
κήπο, στον
Παράδεισο» και του
έδωσε το χέρι του
που είχε σημάδια από καρφιά.

Το ίδιο απόγευμα τα παιδιά
βρήκαν τον Γίγαντα κάτω από ένα
δέντρο, σκεπασμένο με άσπρα
λουλούδια.
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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
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ΔΙΠΛΩΝΩ

cut
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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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