Πώς να χρησιμοποιήσετε
το «Κουτί των Αναμνήσεων»;
Με το πέρασμα του χρόνου όλα αλλάζουν. Μετά από μερικά χρόνια δεν θα είμαστε οι
ίδιοι. Συχνά ξεχνάμε σχέδια, όνειρα και στόχους που είχαμε στο παρελθόν.
Φωτογραφίες και αντικείμενα μπορεί να είναι πολύτιμα αναμνηστικά, αλλά μια
χειρόγραφη περιγραφή του σήμερα ή μια συμβουλή για το μέλλον μπορούν
αποδειχθούν μοναδικά ενθύμια.
Το «Κουτί των Αναμνήσεων» δημιουργήθηκε για να μας θυμίσει ένα σημαντικό
γεγονός που δεν θα θέλαμε να ξεχάσουμε ή απλώς για να αποτυπώσουμε το παρόν
ώστε να το ξαναδούμε στο μέλλον. Φανταστείτε ότι γράφετε ένα μήνυμα στον
μελλοντικό εαυτό σας. Πριν γράψετε μία ή περισσότερες από τις κάρτες που θα βρείτε
εδώ, αναλογισθείτε: Τι θέλετε να πείτε; Θα στείλετε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα;
Πότε θα ανοιχθεί το «Κουτί των Αναμνήσεων»; Ποιος θα διαβάσει αυτό που γράψατε
αργότερα; Φανταστείτε τον εαυτό σας να ανοίγει το Κουτί μετά από μερικά χρόνια:
ποιο μήνυμα θα θέλατε να διαβάσετε;
Να και κάποιες ιδέες που ίσως σας βοηθήσουν περισσότερο. Μπορείτε να γράψετε:
Μια ανάμνηση που δεν θα θέλατε να ξεχαστεί ή ένα σχέδιο που θα θέλατε να
υλοποιηθεί.
Τι έχει συμβεί τη φετινή χρονιά που θέλετε να θυμάστε μετά από λίγα χρόνια;
Έχετε προβλέψεις για το μέλλον;
Τι είναι αυτό που σας αρέσει πιο πολύ στο σχολείο ή τη δουλειά σας;
Ποια είναι τα όνειρά σας;
Γράψτε λίστα με τα 10 αγαπημένα σας τραγούδια, βιβλία, μαθήματα, ταινίες,
ασχολίες, εφαρμογές, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια κ.τ.λ.
Ποιοι είναι οι καλύτεροί σας φίλοι;
Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε μια ομαδική κάρτα που θα συμπληρώσετε μετά
από συζήτηση με όποιους επιλέγετε να μοιρασθείτε σκέψεις και στόχους. Μην
παραλείψετε το ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία δημιουργίας του «Κουτιού
των Αναμνήσεων» (υπάρχουν οδηγίες για ένα χάρτινο κουτί origami). Τοποθετήστε τις
κάρτες στο κουτί που φτιάξατε και σφραγίστε το. Γράψτε σε αυτό την ημερομηνία που
θα ανοίξετε το Κουτί και τοποθετήστε το σε ασφαλές μέρος.
Είναι η στιγμή που θα παίξετε το παιχνίδι της αναμονής.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Κουτί ORIGAMI
Για κουτί με διαστάσεις βάσης 6Χ6εκ. και ύψος 3εκ., χρησιμοποιούμε χαρτί
διαστάσεων 17Χ17 εκ. και για το καπάκι 18Χ18 εκ.

1. Διπλώνουμε το
χαρτί στη μέση,
οριζόντια και κάθετα.

2. Διπλώνουμε τις τέσσερις
γωνίες του χαρτιού προς το
κέντρο.

3. Διπλώνουμε το πάνω
και το κάτω μέρος αυτού
του τετραγώνου και το
ξεδιπλώνουμε ώστε να
δημιουργήσουμε τις
παράλληλες τσακίσεις
της εικόνας.

4. Ανοίγουμε το πάνω
και κάτω τριγωνικό
τμήμα.

5. Διπλώνουμε τα
πλαϊνά τμήματα προς το
κέντρο ώστε να
δημιουργήσουμε τις
παράλληλες τσακίσεις
της εικόνας.

6. Διπλώνουμε την άνω
γωνία, όπως δείχνει η
εικόνα, και την
ανοίγουμε ξανά.

7. Επαναλαμβάνουμε το
ίδιο από την άλλη μεριά.

Πρέπει να
δημιουργήσουμε τις δύο
διαγώνιες τσακίσεις της
εικόνας.

8. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 6 & 7
και από την άλλη γωνία.

9. Ανοίγουμε τη μία άκρη της κατασκευής
μας κατά μήκος των τσακίσεων ώστε να
σηκώνουμε το πάνω μέρος της
κατασκευής μας κάθετα.

10. Διπλώνουμε το πάνω μέρος της
κατασκευής προς τα κάτω και προς το
κέντρο του κουτιού.

11. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 9 &10
στην άλλη άκρη της κατασκευής.

Έτοιμο!
Για το καπάκι ακολουθούμε τα ίδια
βήματα, χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο
μέγεθος χαρτιού.

