Prop #1
Πλευρά Α'

Οδηγίες για τα props
Για το κάθε prop θα χρειαστείς:
ψαλίδι, κόλλα για χαρτί και κόλλα υγρή,
ένα ξυλάκι γιατρού (αγορά από φαρμακείο) ή ένα ξυλάκι για σουβλάκι (αγορά
απο super market), χαρτόνι, συρραπτικό.
- Το κάθε σχέδιο των props έχει 2 πλευρές: μια εμπρός και μια πίσω.
- Εκτύπωσε την κάθε μια πλευρά σε μια
κόλλα Α3. Μην ξεχάσεις να επιλέξεις να
εκτυπωθούν έγχρωμες!
- Κόψε τα σχέδια με ένα ψαλίδι σύμφωνα
με τις διακεκομμένες γραμμές.
- Κόλλησε το κάθε σχέδιο σε ενα χαρτονι
και έπειτα κόψε τα και αυτά.
- Κόλλησε το ξυλάκι (γιατρού ή από
σουβλάκι) στην μεση ενός από τα 2
χαρτόνια, στην πλευρά που δεν έχει
σχέδιο.
- Κόλλησε τα δύο σχέδια μαζί (βάζοντας
υγρή κόλλα στις πλευρές που είναι
κενές). Το ξυλακι θα βρίσκεται στη μέση
των δυο χαρτονιών.
- Μπορείς να σύρραψεις τα χαρτόνια
μεταξύ τους 2-3 φορές περιμετρικά για
να παραμείνει το prop ακόμα πιο σταθερό.

Prop #1
Πλευρά Β'

Μαζί

μπορούμε να τα καταφέρουμε

Οδηγίες για τα props
Για το κάθε prop θα χρειαστείς:
ψαλίδι, κόλλα για χαρτί και κόλλα υγρή,
ένα ξυλάκι γιατρού (αγορά από φαρμακείο) ή ένα ξυλάκι για σουβλάκι (αγορά
απο super market), χαρτόνι, συρραπτικό.
- Το κάθε σχέδιο των props έχει 2 πλευρές: μια εμπρός και μια πίσω.
- Εκτύπωσε την κάθε μια πλευρά σε μια
κόλλα Α3. Μην ξεχάσεις να επιλέξεις να
εκτυπωθούν έγχρωμες!
- Κόψε τα σχέδια με ένα ψαλίδι σύμφωνα
με τις διακεκομμένες γραμμές.
- Κόλλησε το κάθε σχέδιο σε ενα χαρτονι
και έπειτα κόψε τα και αυτά.
- Κόλλησε το ξυλάκι (γιατρού ή από
σουβλάκι) στην μεση ενός από τα 2
χαρτόνια, στην πλευρά που δεν έχει
σχέδιο.
- Κόλλησε τα δύο σχέδια μαζί (βάζοντας
υγρή κόλλα στις πλευρές που είναι
κενές). Το ξυλακι θα βρίσκεται στη μέση
των δυο χαρτονιών.
- Μπορείς να σύρραψεις τα χαρτόνια
μεταξύ τους 2-3 φορές περιμετρικά για
να παραμείνει το prop ακόμα πιο σταθερό.

Prop #2
Πλευρά Α'

Οδηγίες για τα props
Για το κάθε prop θα χρειαστείς:
ψαλίδι, κόλλα για χαρτί και κόλλα υγρή,
ένα ξυλάκι γιατρού (αγορά από φαρμακείο) ή ένα ξυλάκι για σουβλάκι (αγορά
απο super market), χαρτόνι, συρραπτικό.
- Το κάθε σχέδιο των props έχει 2 πλευρές: μια εμπρός και μια πίσω.
- Εκτύπωσε την κάθε μια πλευρά σε μια
κόλλα Α3. Μην ξεχάσεις να επιλέξεις να
εκτυπωθούν έγχρωμες!
- Κόψε τα σχέδια με ένα ψαλίδι σύμφωνα
με τις διακεκομμένες γραμμές.
- Κόλλησε το κάθε σχέδιο σε ενα χαρτονι
και έπειτα κόψε τα και αυτά.
- Κόλλησε το ξυλάκι (γιατρού ή από
σουβλάκι) στην μεση ενός από τα 2
χαρτόνια, στην πλευρά που δεν έχει
σχέδιο.
- Κόλλησε τα δύο σχέδια μαζί (βάζοντας
υγρή κόλλα στις πλευρές που είναι
κενές). Το ξυλακι θα βρίσκεται στη μέση
των δυο χαρτονιών.
- Μπορείς να σύρραψεις τα χαρτόνια
μεταξύ τους 2-3 φορές περιμετρικά για
να παραμείνει το prop ακόμα πιο σταθερό.

Prop #2
Πλευρά Β'

Οδηγίες για τα props
Για το κάθε prop θα χρειαστείς:
ψαλίδι, κόλλα για χαρτί και κόλλα υγρή,
ένα ξυλάκι γιατρού (αγορά από φαρμακείο) ή ένα ξυλάκι για σουβλάκι (αγορά
απο super market), χαρτόνι, συρραπτικό.
- Το κάθε σχέδιο των props έχει 2 πλευρές: μια εμπρός και μια πίσω.
- Εκτύπωσε την κάθε μια πλευρά σε μια
κόλλα Α3. Μην ξεχάσεις να επιλέξεις να
εκτυπωθούν έγχρωμες!
- Κόψε τα σχέδια με ένα ψαλίδι σύμφωνα
με τις διακεκομμένες γραμμές.
- Κόλλησε το κάθε σχέδιο σε ενα χαρτονι
και έπειτα κόψε τα και αυτά.
- Κόλλησε το ξυλάκι (γιατρού ή από
σουβλάκι) στην μεση ενός από τα 2
χαρτόνια, στην πλευρά που δεν έχει
σχέδιο.
- Κόλλησε τα δύο σχέδια μαζί (βάζοντας
υγρή κόλλα στις πλευρές που είναι
κενές). Το ξυλακι θα βρίσκεται στη μέση
των δυο χαρτονιών.
- Μπορείς να σύρραψεις τα χαρτόνια
μεταξύ τους 2-3 φορές περιμετρικά για
να παραμείνει το prop ακόμα πιο σταθερό.

