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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
Η κυρά
καμηλοπάρδαλη
ήταν σοφή

Με την τρομακτική φάτσα,
τα σουβλερά νύχια και τα
κοφτερά
δόντια
τους
φόβιζαν όλα τα ζώα
Μύριζε τα λουλούδια,
θαύμαζε τα
χρώματα
των
φύλλων,
άκουγε
τα πουλιά

Ακόμη και τα ίδια τα άγρια
θηρία είχαν την περιέργεια να
μάθουν γιατί δεν τα φοβόταν.

Μέχρι και στ’ αυτιά του
λιονταριού, της τίγρης και του
πάνθηρα έφτασε.
Τα θηρία θέλησαν τότε να την
επισκεφτούν

Γκρρρρου και γκρρρρι, βρε
κυρία παρδαλή, στα βιβλία
τι διαβάζεις
και καθόλου δεν τρομάζεις;

Να διαβάζει βιβλία.
Το νέο διαδόθηκε
γρήγορα σ’ όλη τη
ζούγκλα.
.

Το λιοντάρι
ντράπηκε, η τίγρη
έκανε την
αδιάφορη κι ο
πάνθηρας βρήκε
το θάρρος να
ρωτήσει.

Τότε η κυρία
Καμηλοπάρδαλη τους
έδειξε βιβλία για τη
ζούγκλα και τα άγρια
θηρία.

Η τίγρη έλεγε:

Ο πάνθηρας
καμάρωνε που είναι
άγριο ζώο, και
μάλιστα
προστατευόμενο, όπως
διάβασε

- Δεν είμαι κακιά,
άγρια είμαι!
Το λένε τα βιβλία. Με θέλετε στην
παρέα σας.

Δανείστηκε ένα
βιβλίο μαγειρικής
κι έκανε σ’ όλους
το τραπέζι.
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Η κυρία
Καμηλοπάρδαλη
της χάρισε ένα
βιβλίο μουσικής και
όλη τη μέρα μάθαινε
νότες.

9

Εκείνη του
δάνεισε το βιβλίο
«οι πρώτες μου
ζωγραφιές».

Ζούσε στην αχυρένια
πολυκατοικία της κιι
απολάμβανε τις
χαρές της φύσης.

Και τι
σχέση έχουν
τα βιβλία με
το ότι δε
φοβάσαι;

Εσείς
διαβάζετε;

Δηλαδή,
δε
φταίμε!
Είπε το λιοντάρι και της ζήτησε
να του δανείσει ένα βιβλίο.

η κυρία
Καμηλοπάρδαλή
ήταν πάντα
χαρούμενη.

Την είδε να
διαβάζει!

Ένα βράδυ που
είχε ακόμη το φως
αναμμένο, ένα
μαϊμουδάκι
πλησίασε και
κρυφοκοίταξε.

Εκείνη τους έδειξε τα
βιβλία και τους είπε πόσο
της άρεσε να μαθαίνει.

Είχε βιβλία
για όλες τις επιστήμες.

.

Τα ζώα αναρωτιόνταν πώς δε
φοβόταν τα άγρια θηρία.

Κάθε δειλινό που πήγαινε
στον καταρράκτη
θαύμαζε τα αστέρια.

Άλλα βιβλία είχαν
πληροφορίες και
γνώσεις και άλλα
δραστηριότητες.

Κι ενώ όλα
τα ζώα
έτρεμαν,

Στην άγρια
ζούγκλα
ζούσαν το
λιοντάρι, η
τίγρης και ο
πάνθηρας.

Τους εξήγησε πως κάποια ζώα
είναι άγρια από τη φύση τους
και πως όταν πεινούν, είναι
καλύτερα να μη βρεθείς στο
δρόμο τους.

Όλα τα ζώα τρέμουν τα άγρια θηρία της
ζούγκλας. Όλα, εκτός από την κυρία
Καμηλοπάρδαλη. Αυτή χαίρεται τη ζωή
και δε φοβάται κανέναν, χάρη στη σοφία
της. Πώς αποκτά τη σοφία; Αυτό είναι
το μυστικό της, το μυστικό που μόνο το
μαϊμουδάκι θα αποκαλύψει...

Δεν είναι όμως
κακά.

Τα θηρία
χάρηκαν και
της έκαναν
δώρα.

Όλοι της ζητούν βιβλία κι η
κυρία Καμηλοπάρδαλη έγινε
η βιβλιοθηκάριος της
ζούγκλας.

Από τότε δεν
επικρατεί πιο ο
φόβος αλλά η γνώση
και η σοφία.

All animals tremble with fear of the wild
beasts of the jungle. All of them, except
Lady Giraffe (Mrs. Gamilopardalis). She
enjoys life and fears no one, thanks to her
wisdom. How does she get wisdom? This
is her secret, the secret that only the
monkey will reveal ...
Εικόνες και κείμενο από το βιβλίο: «Η κυρά Καμηλοπάρδαλη
ήταν σοφή» : Συγγραφέας: Πόλυ Βασιλάκη, Βαγγέλης Ηλιόπουλος / Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή / ISBN: 978-96016-1656-8 / Έτος 1ης Έκδοσης: 2008 / Εκδότης: Πατάκης
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Η κυρά
καμηλοπάρδαλη
ήταν σοφή

Στην άγρια
ζούγκλα
ζούσαν το
λιοντάρι, η
τίγρης και ο
πάνθηρας.

Με την τρομακτική φάτσα,
τα σουβλερά νύχια και τα
κοφτερά
δόντια
τους
φόβιζαν όλα τα ζώα

Μύριζε τα
λουλούδια,
θαύμαζε τα
χρώματα των
φύλλων,
άκουγε τα
πουλιά
Κάθε δειλινό που
πήγαινε στον
καταρράκτη θαύμαζε
τα αστέρια.
Εκείνη τους έδειξε τα βιβλία
και τους είπε πόσο της
άρεσε να μαθαίνει.
Άλλα βιβλία είχαν
πληροφορίες και
γνώσεις και άλλα
δραστηριότητες.
Είχε βιβλία
για όλες τις
επιστήμες.

Δηλαδή,
δε φταίμε!
Είπε το λιοντάρι
και της ζήτησε να του
δανείσει ένα βιβλίο.
Εκείνη του δάνεισε
το βιβλίο «οι πρώτες
μου ζωγραφιές».
Από τότε το λιοντάρι
ζωγραφίζει παντού
καρδούλες.

Κι ενώ όλα
τα ζώα
έτρεμαν,
.

η κυρία
Καμηλοπάρδαλή
ήταν πάντα
χαρούμενη.

Τα ζώα αναρωτιόνταν πώς
δε φοβόταν τα άγρια θηρία.
Ακόμη και τα ίδια τα άγρια
θηρία είχαν την περιέργεια
να μάθουν γιατί δεν τα
φοβόταν.
Ένα βράδυ που
είχε ακόμη το
φως αναμμένο,
ένα μαϊμουδάκι
πλησίασε και
κρυφοκοίταξε.

Εσείς
διαβάζετε;
Το λιοντάρι
ντράπηκε, η τίγρη
έκανε την
αδιάφορη κι ο
πάνθηρας βρήκε
το θάρρος να
ρωτήσει.

Η τίγρη έλεγε:
- Δεν είμαι
κακιά, άγρια
είμαι!
Το λένε τα βιβλία. Με
θέλετε στην παρέα σας.
Η κυρία
Καμηλοπάρδαλη
της χάρισε ένα βιβλίο
μουσικής και
όλη τη μέρα
μάθαινε νότες.

Ζούσε στην αχυρένια
πολυκατοικία της κι
απολάμβανε τις χαρές
της φύσης.
Μέχρι και στ’ αυτιά του
λιονταριού, της τίγρης και
του πάνθηρα έφτασε.
Τα θηρία θέλησαν τότε να
την επισκεφτούν

Την είδε να
διαβάζει!
Να διαβάζει
βιβλία.
Το νέο
διαδόθηκε
γρήγορα σ’ όλη
τη ζούγκλα.

Και τι
σχέση έχουν
τα βιβλία με
το ότι δε
φοβάσαι;

Γκρρρρου και γκρρρρι,
βρε κυρία παρδαλή, στα
βιβλία τι διαβάζεις
και καθόλου δεν
τρομάζεις;

Τους εξήγησε πως κάποια
ζώα είναι άγρια από τη φύση
τους και πως όταν πεινούν,
είναι καλύτερα να μη βρεθείς
στο δρόμο τους.
Δεν είναι όμως
κακά.

Τότε η κυρία
Καμηλοπάρδαλη
τους έδειξε βιβλία για
τη ζούγκλα και τα
άγρια θηρία.
Ο πάνθηρας
καμάρωνε που
είναι άγριο
ζώο, και
μάλιστα
προστατευόμενο,
όπως διάβασε
Δανείστηκε ένα
βιβλίο μαγειρικής κι
έκανε σ’ όλους το
τραπέζι.

Τα θηρία
χάρηκαν και
της έκαναν
δώρα.

Όλοι της ζητούν βιβλία κι
η κυρία Καμηλοπάρδαλη
έγινε η βιβλιοθηκάριος
της ζούγκλας.
Από τότε δεν επικρατεί
πιο ο φόβος αλλά η
γνώση
και η σοφία.
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Με
την
τρομακτική
φάτσα, τα σουβλερά νύχια
και τα κοφτερά δόντια
τους φόβιζαν όλα τα ζώα

η κυρία
Καμηλοπάρδαλή
ήταν πάντα
χαρούμενη.

Ζούσε στην αχυρένια
πολυκατοικία της κι
απολάμβανε τις χαρές
της φύσης.

Μια φορά και ένα
καιρό
... ..

Δανείστηκε ένα
βιβλίο μαγειρικής
κι έκανε σ’ όλους το
τραπέζι.

Εκείνη τους έδειξε τα
βιβλία και τους είπε πόσο
της άρεσε να μαθαίνει.

Εσείς
διαβάζετε;

Και τι
σχέση
έχουν τα
βιβλία με
το ότι δε
φοβάσαι;
Η κυρία
Καμηλοπάρδαλη
της χάρισε ένα
βιβλίο μουσικής
και όλη τη μέρα
μάθαινε νότες.

Ο πάνθηρας
καμάρωνε που
είναι άγριο ζώο,
και μάλιστα
προστατευόμενο,
όπως διάβασε.

Άλλα βιβλία είχαν
πληροφορίες και
γνώσεις και άλλα
δραστηριότητες.

Το λένε τα βιβλία. Με
θέλετε στην παρέα σας.

Γκρρρρου και γκρρρρι,
βρε κυρία παρδαλή, στα
βιβλία τι διαβάζεις
και καθόλου δεν
τρομάζεις;

Το λιοντάρι
ντράπηκε, η
τίγρη έκανε την
αδιάφορη κι ο
πάνθηρας βρήκε
το θάρρος να
ρωτήσει.

Δεν είναι
όμως κακά.
Τους εξήγησε πως κάποια
ζώα είναι άγρια από τη
φύση τους και πως όταν
πεινούν, είναι καλύτερα να
μη βρεθείς στο δρόμο τους.
Εκείνη του δάνεισε το
βιβλίο «οι πρώτες μου
ζωγραφιές».
Από τότε το λιοντάρι
ζωγραφίζει παντού
καρδούλες.

- Δεν είμαι
κακιά, άγρια
είμαι!

Μέχρι και στ’ αυτιά του
λιονταριού, της τίγρης και
του πάνθηρα έφτασε.
Τα θηρία θέλησαν τότε να
την επισκεφτούν

Είχε
βιβλία για
όλες τις
επιστήμες.

Τα θηρία
χάρηκαν και
της έκαναν
δώρα.

Τότε η κυρία
Καμηλοπάρδαλη τους
έδειξε βιβλία για τη
ζούγκλα και τα άγρια
θηρία.

Είπε το λιοντάρι
και της ζήτησε να του δανείσει
ένα βιβλίο.

Η τίγρη έλεγε:

Το νέο
διαδόθηκε
γρήγορα σ’ όλη
τη ζούγκλα.

(Α)

Κι ένώ
όλα τα
ζώα
έτρεμαν,
Δηλαδή,
δε
φταίμε!

Την είδε να
διαβάζει!
Να διαβάζει βιβλία.

Insert front and
back pages of the
booklet into the
pockets formed
by the cover.

.
Ένα βράδυ που
είχε ακόμη το
φως αναμμένο,
ένα μαϊμουδάκι
πλησίασε και
κρυφοκοίταξε.

Στην άγρια
ζούγκλα
ζούσαν το
λιοντάρι, η
τίγρης και ο
πάνθηρας.

Κάθε δειλινό που
πήγαινε στον
καταρράκτη θαύμαζε
τα αστέρια.

Τα ζώα αναρωτιόνταν
πώς δε φοβόταν τα άγρια
θηρία.
Ακόμη και τα ίδια τα
άγρια θηρία είχαν την
περιέργεια να μάθουν
γιατί δεν τα φοβόταν.

ΑΡΧΗ

Μύριζε τα
λουλούδια,
θαύμαζε τα
χρώματα των
φύλλων,
άκουγε τα
πουλιά

(Β)

Βάζω τις
τελευταίες άδειες
σελίδες (Α & Β)
του ακορντεόν)
βιβλίου στις
θήκες του
εξώφυλλου.

Όλοι της ζητούν βιβλία κι η
κυρία Καμηλοπάρδαλη έγινε
η βιβλιοθηκάριος της
ζούγκλας.

Από τότε δεν
επικρατεί πιο ο
φόβος αλλά η
γνώση
και η σοφία.
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Όλοι της ζητούν βιβλία κι
η κυρία Καμηλοπάρδαλη
έγινε η βιβλιοθηκάριος
της ζούγκλας.
Από τότε δεν επικρατεί
πιο ο φόβος αλλά η
γνώση και η σοφία.

Όλα τα ζώα τρέμουν τα
άγρια θηρία της ζούγκλας.
Όλα, εκτός από την κυρία
Καμηλοπάρδαλη. Αυτή
χαίρεται τη ζωή και δε
φοβάται κανέναν, χάρη στη
σοφία της.

Και ζήσανε
αυτοί καλά
και εμείς
καλύτερα

Πώς αποκτά τη σοφία; Αυτό
είναι το μυστικό της. Το
μυστικό που μόνο το
μαϊμουδάκι θα
αποκαλύψει...

Τέλος

(1 ) Διπλώνω και ξεδιπλώνω
στην κεντρική γραμμή της
σελίδας
Make sharp creases in the centre
to make the spine.

Η κυρά
καμηλοπάρδαλη

Μια φορά και
ένα καιρό .....

Κεντρική γραμμή

3) Διπλώνω τα εξώφυλλα στη μέση έτσι
ώστε να ενώνονται με την κεντρική
γραμμή του βιβλίου μου
Ό λοι της ζητούν βιβλία κι
η κυρία Καμηλοπάρδαλη
έγινε η βιβλιοθηκάριος
της ζούγκλας.

Then fold the covers in half, so they meet
up with the spine of the book.

(2)Διπλώνω προς τα μέσα τα δύο
άκρα.

4) Βάζω τις τελευταίες άδειες σελίδες
του ακορντεόν βιβλίου στη θήκη όπως
το σχεδιάγραμμα.

Fold top and bottom edges towards
centre.

Insert front and back pages of the
booklet into the pockets formed by the

Ό λοι της ζητούν βιβλία κι η κυρία Καμηλοπάρδαλη
έγινε η βιβλιοθηκάριος της ζούγκλας.

Από τότε δεν επικρατεί πιο ο φόβος αλλά η γνώση

και η σοφία.
Και ζήσανε αυτο ί κ αλά κ αι
εμείς κ αλύτερ α

(1 ) Διπλώνω και ξεδιπλώνω στην
κεντρική γραμμή της σελίδας
Make sharp creases in the centre to make
the spine.

Και
ζήσ
ανε
αυτ

Όλοι της ζητούν βιβλία κι η κυρία
Καμηλοπάρδαλη έγινε η βιβλιοθηκάριος της
ζούγκλας.

Η κυ ρά
κ α μηλοπ άρδ α λη

Από τότε δεν επικρατεί πιο ο φόβος αλλά η
γνώση

Όλα τα ζώα τρέμουν τα άγρια
θηρία της ζούγκλας. Όλα, εκτός
από την κυρία Καμηλοπάρδαλη.
Αυτή χαίρεται τη ζωή και δε
φοβάται κανέναν, χάρη στη σοφία
της.

Όλα τα ζώα τρέμουν τα
άγρια θηρία της
ζούγκλας. Όλα, εκτός
από την κυρία
Καμηλοπάρδαλη. Αυτή
χαίρεται τη ζωή και δε
φοβάται κανέναν, χάρη
στη σοφία της.

Η

Η κυ ρά κα μηλοπ άρδ α λη

ήτα ν σοφ ή

και η σοφία.

Πώς αποκτά τη σοφία; Αυτό
είναι το μυστικό της, το
μυστικό που μόνο το
μαϊμουδάκι θα αποκαλύψει...
…………………… …...

Και
ζήσανε
αυτοί
καλά
και
εμείς
καλύτε
ρα

Πώς αποκτά τη σοφία;
Αυτό είναι το μυστικό
της, το μυστικό που μόνο
το μαϊμουδάκι θα
αποκαλύψει...
………………………...

Κόβω και
διπλώνω το
εξώφυλλο

Η

Πώς αποκτά τη σοφία; Αυτό είναι
το μυστικό της, το μυστικό που
μόνο το μαϊμουδάκι θα
αποκαλύψει...
………………………...

3) Διπλώνω τα εξ ώφυλλα στη μέση έτσι ώστε να εν ώνονται με την
κεντρική γραμμή του βιβλίου μου

Then fold the cov ers in half, so they m eet up with the spine of the book.

Ό

Ό

Ό
Κ

(2)Διπλώνω προς τα μέσα τα δύο άκρα.

Η

Όλα τα ζώα τρέμουν τα άγ ρια
θηρία της ζούγκλας. Όλα,
εκτός από την κυρία
Καμηλοπάρδαλη. Αυτή
χαίρεται τη ζωή και δε φοβάται
κανέναν, χάρη στη σοφία της.

4) Βάζω τις τελευταίες άδειες σελ ίδες του ακορντεόν βιβλίου στη θήκη όπως το
σχεδιάγραμμα.

Ό
λ
α

Η
Η

Fold top and bottom edges towards centre.
Insert front and back pages of the booklet into the pockets formed by the cover.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) - Ιανουαρίου 2022

4


In the wild
jungle lived the
lion,
the tiger and
the panther..

With their scary faces, their
sharp nails and their sharp
teeth, they frighten all the
animals.

She smelled the
flowers, admired the colors
of the leaves, she
listened to the
birds.

Animals wondered how she
was not afraid of wild beasts
Even the wild beasts
themselves had the curiosity
to learn why she was not
afraid.
On an evening that she still
had the light on, a monkey
approached and peeked..

Every sunset she went to
waterfall admired the
stars.

She had
books for all
sciences

That
Δηλαδή,
is,
we are
δε not
toφταίμε!
blame!
The lion
Είπε
το λιοντάρι
said andκαι
asked
της
ζήτησε
her
to borrow
να του aδανείσει
book.
ένα βιβλίο.
She lent him the
book
"My
Εκείνη
τουFirst
Paintings".
δάνεισε το βιβλίο
Since
then, the
«οι πρώτες
μου
lion
has painted
ζωγραφιές».
hearts

lady Giraffe
was always
happy.

She lived in her straw
apartment building
and enjoyed the charms of
nature.

Even the lion, the tiger and
the panther heard the news.
The beasts then wanted to
visit her.

He saw
her ...
reading!
Reading
books.
The
news were
quickly spread
across the
jungle.

GRRR lady lady, what
do you read in books
and fears
no one at all?

- She reads books!

She showed them
the books and told
them how much she
enjoy learning.
Some of these books had
information and
knowledge and others had
activities.

And while all
the animals
tremble with
fear.

And what do
books have
to do with
you not being
scared?

Do you
read?
The lion felt
ashamed, the
tiger pretend
indifference,
and the
panther
found the
courage to
ask.

The tiger said:

- I'm not bad,
I'm wild!
It is written in the
books. Do you want me
to your company.
Lady Giraffe
gave her a
music book and
every day she
learnt the notes.

She explained to them that it is
in the nature of some wild
animals, to eat other animals
when they are hungry, so it is
better not to be found on their
path..

But they
are not bad.

Then Lady Giraffe
showed them books about
the jungle and the wild
beasts.

The panther
was proud to be
a wild animal,
and indeed
protected, as he
read.
He borrowed a
cookbook and made
the table to everyone.
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The beasts
were happy
and gave her
gifts..

Everyone is asking for
books and Lady Giraffe
became the librarian of the
jungle. .
Since then,
there is no
more fear
but
knowledge
and wisdom.
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Start with a sheet of A4 paper size. (210 x
2907 mm). Draw two central lines
(vertical + horizontal) to make the spine.
Draw vertical and horizontal lines so you
divide the page and create 16 equal size

1

9

1
Ξεκινώ με μια Α4 σελίδα. Δημιουργώ
ένα γκριλ με δεκαέξι ορθογώνια κουτάκια
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2

Διπλώνω κατά μήκος όλων των γραμμών και μετά τις ξεδιπλώνω.
Make sharp creases. Fold the paper on all lines then open

4

12

11

Start
folding
accordion

8

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κόβω κατά μήκος όλων των κόκκινων γραμμών
CUT along the dotted lines as shown above.

3

Διπλώνω τις σελίδες σαν ένα ακορντεόν.
Fold—look picture below.

Κεντρική γραμμή
spine

Α5 (Διαστάσεις: 148 x 210 mm)
Start with a sheet
of A5 paper size. (148 x 210)

4

6

Διπλώνω στην
κεντρική γραμμή της
σελίδας
Make sharp creases in the
centre to make the spine.

5

Διπλώνω τα εξώφυλλα στη μέση έτσι ώστε να
ενώνονται με την κεντρική γραμμή του βιβλίου μου

7

Then fold the covers in half, so they meet up with the spine

Διπλώνω τα δύο άκρα προς τα μέσα

Βάζω το μπρος και πίσω εξώφυλλο μέσα στις διπλωμένες σελίδες του βιβλίου μου όπως φαίνεται
στις πάνω εικόνες.

Fold top and bottom edges towards
centre.

8

Insert front and back pages of the booklet into the
pockets formed by the cover.
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ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ / Κουτάκια για τις εικόνες /

MINI BOOK TEMPLATE

Insert front and back
pages of the booklet into
the pockets formed by the

5

6

7

8

3

2

1

4

0

11

10

9

Διπλώνω τις σελίδες σαν ένα ακορντεόν.
Fold—look picture.

12

13

14

Αρχίζοντας από το 0 το διπλώνω πάνω στο 14
Μετά κάνω το ακορντεόν— όπως φαίνεται
στην εικόνα πάνω / 0+14 κάτω από το-13...

Insert front and back
pages of the booklet into
the pockets formed by the

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μ. Β (ΚΕΑ) - Ιανουαρίου 2022

7

