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Αναρωτήσου πού θέλεις να πας...
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Φτιάξε τον δικό σου  
αστερισμό Γράψε στην ετικέτα δίπλα από κάθε αστέρι  

κάτι σημαντικό που έχει συμβεί στη ζωή σου.



Φτιάξε το δικό σου  
αστέρι

Χρωμάτισε το αστέρι και κόψε το  
ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές.  
Με αυτό μπορείς να διακοσμήσεις το δωμάτιό σου!



+

να ξεκινήσει!
μπορεί

Οι φιγούρες σας

είναι έτοιμες

και η παράσταση

Βήμα 1

Κόψτε με το ψαλίδι τις χάρτινες 
φιγούρες ακολουθώντας  
τις διακεκομμένες γραμμές.

Βήμα 2

Χρωματίστε τις φιγούρες  
με μαρκαδόρους  
ή / και κραγιόνια.

Βήμα 3

Στην πίσω πλευρά κάθε 
φιγούρας κολλήστε με την 
κόλλα ή την κολλητική ταινία  
ένα καλαμάκι για σουβλάκια  
ή ένα ξυλάκι χειροτεχνίας. 

Ο Πολικός Αστέρας 
στο κουκλοθέατρο

Παρέα με τους φίλους ή τους συμμαθητές σου  
φτιάξτε φιγούρες ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες  
και στη συνέχεια οργανώστε μια παράσταση  
κουκλοθέατρου με θέμα τον Πολικό Αστέρα!

ΥΛΙΚΑ
• φιγούρες εκτυπωμένες σε λεπτό χαρτόνι
• καλαμάκια για σουβλάκια ή ξυλάκια χειροτεχνίας 
• κόλλα ή κολλητική ταινία
• χρωματιστοί μαρκαδόροι ή κραγιόνια
• ψαλίδι









Ένα αγοράκι ξεκινάει ένα ταξίδι, με το μυαλό του γεμάτο ερωτήσεις  
για τον κόσμο γύρω του. Υπάρχουν όμως τόσα μονοπάτια να ακολουθήσει κανείς, 

τόσες πινακίδες που δείχνουν πού να πας… Αποφασίζει λοιπόν να πάρει  
το μονοπάτι που ακολουθούν οι περισσότεροι, ώσπου αισθάνεται  

όλο και πιο έντονα ότι έχει χαθεί. Τότε είναι που ανακαλύπτει τον δικό του 
Πολικό Αστέρα, που γίνεται η πυξίδα του και του δείχνει τον δικό του δρόμο…

Ένα ακόμα υπέροχο βιβλίο από τον πολυαγαπημένο Πίτερ Ρέινολντς,  
μια αλληγορία που μιλάει για το ταξίδι της ζωής και για το πώς να βρει κανείς  

τον δρόμο του μέσα σ’ αυτήν.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ   
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