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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Μια φορά και ένα καιρό, ένας
καυχησιάρης λαγός είδε μια χελώνα να
περπατάει αργά-αργά και άρχισε να
την κοροϊδεύει.
«Αχ! Κυρά χελώνα μου! Πόσο σε
λυπάμαι! Είσαι τόσο αργή!»

Η χελώνα σταμάτησε και του είπε:
«Τι θα έλεγες, λαγέ, να τρέξουμε
έναν αγώνα δρόμου για να δούμε
ποιος είναι πιο γρήγορος από τους
δύο;»

Έτσι και έγινε. Ο λαγός το έριξε
στον ύπνο και όταν ξύπνησε άρχισε
να τρέχει όσο πιο γρήγορα
μπορούσε.

Ο λαγός άρχισε να γελά, αλλά
δέχτηκε την πρόκληση.
Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, οι δύο
διαγωνιζόμενοι πήραν τις θέσεις
τους και η αλεπού έδωσε το
σύνθημα για να ξεκινήσει ο
αγώνας:
«Ένα, δύο, τρία … φύγατε!»
Η χελώνα άρχισε να περπατάει
αργά-αργά, ενώ ο λαγός, σίγουρος
για την νίκη του, σκέφτηκε:
«Ποιος ο λόγος να βιάζομαι; Ας
κοιμηθώ λίγο και συνεχίζω το
τρέξιμο όταν ξυπνήσω.»

Πριν φτάσει στον τέρμα,
όμως, ο λαγός δεν πίστευε τα
μάτια του. Η χελώνα είχε
τερματίσει πρώτη και κέρδισε
τον αγώνα.
Από τότε ο λαγός δεν ξανά
καυχήθηκε ποτέ για την ταχύτητά
του!

Δίδαγμα:
«Ο επιμένων νικά»
- Νικάει όποιος προσπαθεί
και όχι όποιος ενώ έχει ένα
χάρισμα δεν το καλλιεργεί.

Καλή σχολική χρονιά
2021-2022
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Η χελώνα σταμάτησε και
του είπε:

«Τι θα έλεγες, λαγέ, να
τρέξουμε
έναν
αγώνα
δρόμου για να δούμε ποιος
είναι πιο γρήγορος από τους
δύο;»

«Ποιος ο λόγος να βιάζομαι;
Ας κοιμηθώ λίγο και συνεχίζω
το τρέξιμο όταν ξυπνήσω.»

Η χελώνα άρχισε να περπατάει
αργά-αργά, ενώ ο λαγός,
σίγουρος για την νίκη του,
σκέφτηκε:

«Ένα, δύο, τρία … Φύγατε!»

Την άλλη μέρα πρωί-πρωί, οι
δύο διαγωνιζόμενοι πήραν τις
θέσεις τους και η αλεπού
έδωσε το σύνθημα για να
ξεκινήσει ο αγώνας:

.

Μια φορά και ένα καιρό
ένας καυχησιάρης λαγός,
είδε
μια
χελώνα
να
περπατάει αργά-αργά και
άρχισε να την κοροϊδεύει.

«Αχ! Πόσο σε λυπάμαι,
κυρά-χελώνα! Είσαι τόσο
αργή!»

Ο λαγός άρχισε να γελά, αλλά
δέχτηκε την πρόκληση.

Έτσι και έγινε. Ο λαγός το
έριξε στον ύπνο και όταν
ξύπνησε άρχισε να τρέχει
όσο πιο γρήγορα
μπορούσε.

Από τότε ο λαγός δεν ξανά
καυχήθηκε ποτέ για την
ταχύτητά του!

Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει,
πριν στο τέρμα, όμως, φτάσει
ο λαγός δεν πίστευε τα μάτια
του. Η χελώνα είχε
τερματίσει πρώτη και κέρδισε
τον αγώνα.

Δίδαγμα:
«Ο επιμένων νικά»
- Νικάει όποιος προσπαθεί
και όχι όποιος ενώ έχει ένα
χάρισμα δεν το καλλιεργεί.

Σχολική χρονιά

2021-2022
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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


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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