Κυπριακή, Εκπαιδευτική Αποστολή Η.Β.

Cyprus Educational Mission U.K.

Οκτωβρίου / October 2021

«Ο Γίγαντας και ο Νάνος»
Μικρό Βιβλίο 8 σελίδων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε
ένας γίγαντας. Τον ίδιο καιρό
κοντά στο γίγαντα, ζούσε ένας
μικρός χαρούμενος νάνος.
Νάνος και γίγαντας ζουν σαν
φίλοι ευτυχισμένοι.
Ανάμεσα στα σπίτια τους είναι
μόνο μια θάλασσα.
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μικρού νάνου …
«Θέλω το σπίτι σου.
Παραδώσου!», του είπε.
Ο μεγάλος γίγαντας τρέχει
καταπάνω του. Γίνεται όμως
κάτι το απίστευτο: ο μικρός
νάνος νικά το μεγάλο γίγαντα.

Ο νάνος χωρίς κανένα φόβο
λέει:
«Όχι, δεν παραδίνομαι».
Έτσι και η Ελλάδα, όπως
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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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