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Η ιστορία της τούρτας

Οι εικόνες µε την τούρτα µπερδεύτηκαν.
Παρατήρησέ τις προσεκτικά και γράψε στα τετραγωνάκια
τους αριθµούς από το 1 – 5 , ώστε να φτιάξεις µε
τη σωστή χρονική σειρά την ιστορία της τούρτας.

20 χρόνια
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο

ΚΕΜΠ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Αριθμός Αδείας

108/1989

(Χ+7)

ΕΚΔΟΤΩΝ

Σ
ΙΔΕ ΠΕ

Υπεύθυνες ύλης: Κλαίρη Αγγελοπούλου
Κική Κατούφα, Έφη Παπακωνσταντινίδου
Επιµέλεια ύλης: Ιωάννα Τζάκα,
Έφορος Κλάδου Αστεριών
Καλλιτεχνική επιµέλεια: modernspirit@gmail.com
Εκτύπωση: Έποψις

Η ΜΕΡ

Εκδότης
Αλεξάνδρα Λουκίδου
Γενική Έφορος
Καλαβρύτων 38
16 346 Ηλιούπολη

ΕΦ

Ιδιοκτήτης
Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3235794, Fax: 210 3235526
e-mail: seo@seo.gr I www.seo.gr

ΔΙ
ΡΙΟ ΚΑ

Κλάδος Αστεριών

Έντυπο κλειστό αρ. άδειας 738/93 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Κωδικός εντύπου: 3265

Να ένα παιχν
ίδι
για
χή
Αρ

Θα χρειαστείς ζάρι και
πιόνια. Βοήθησε
τον Άγιο Βασίλη να
µοιράσει τα δώρα του
και δες ποιός θα φτάσει
πρώτος στην καµινάδα.

δύο ή περισσότερους παίκτες

Χριστούγεννα στο δάσος

Λουρίδα στήριγµα

Σταµατάς να
καθαρίσεις το χιόνι
από το έλκηθρο.
Πήγαινε πίσω
2 τετράγωνα.

Φυσάει δυνατός
άνεµος. Ο
Ρούντολφ, τρέχει
πιο γρήγορα.
Προχώρησε
2 τετράγωνα.

Ο Ρούντολφ
πήρε φόρα.
Προχώρησε
3 τετράγωνα.

Ο σάκος του
‘Αη Βασίλη
είναι τώρα πιο
ελαφρύς.
Προχώρησε
2 τετράγωνα.

Ο Ρούντολφ
πετάει πιο αργά
πάνω από τα
βουνά.
Πήγαινε πίσω
1 τετράγωνο.

Σταµατάς να
δώσεις ένα
καπέλο στον
χιονάνθρωπο.
Χάνεις ένα γύρο.

Ελάφι

Λαγός

Άγιος Βασίλης

Έλατο

Τ έλος

Άγγελος

Τρως, ένα
κοµµάτι
βασιλόπιτα.
Προχώρησε
2 τετράγωνα.

Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ο Άγιος Βασίλης
χάνει τον
κατάλογο µε
τα δώρα. Πήγαινε
πίσω στο 14.

Νυχτώνει.
Ο Ρούντολφ πάει
πιο γρήγορα.
Προχώρησε
1 τετράγωνο.

Πάρε ψαλίδι, µια κάρτα –στολίδι
και κόλλα και ξεκίνα δουλειά!
Κόψτε πρώτα το φόντο µε φεγγάρι
και τ΄αστέρια όπως δείχνουν οι γραµµές.
∆ίπλωσέ το στο σηµείο που είναι η
γραµµή µε τις τελίτσες προς τα πίσω.
Μετά κόψε τις έξι λουρίδες πάνω
στις µικρές γραµµούλες. Άνοιξε το χαρτί
σου και τράβηξε τις έξι λουρίδες προς
τα εµπρός /έξω.
Κόψε τώρα τον Άη – Βασίλη, το αγγελούδι
και τα ζώα/δέντρα. Κόλλησε
στην ανάλογη λουρίδα
το καθένα απ΄αυτά.
Για να στηριχτεί το έργο σου καλύτερα
κόψε τη µπλε λουρίδα και αφού
τη λυγίσεις πάνω στις γραµµές µε
τις τελίτσες, κόλλησέ την πίσω από
την εικόνα σου.
Η κάρτα σου είναι έτοιµη
να τη στολίσεις.
Καλή επιτυχία!

