
Try your hand at collage to make unique creations using Headu’s amazing collage kit!

Δοκιμάστε το χέρι σας στο κολάζ για να κάνετε μοναδικές δημιουργίες, χρησιμοποιώντας το 
εκπληκτικό σετ κολάζ της Headu!

Realizza creazioni uniche con la tecnica del collage e il ricco kit di materiali Headu!

Réalise des créations uniques avec la technique du collage et ce kit riche en matériel Headu !

Da vida a creaciones unicas con la técnica collage y el rico kit de materiales Headu!

!
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Prepare the base

Προετοιμάστε τη βάση

Αυτό το παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από τη μέθοδο Montessori, καθώς επιτρέπει 
στα παιδιά να αναπτύξουν μεγαλύτερη προσοχή, ακρίβεια στην οπτική αίσθηση 

και χειρονακτική  ικανότητα, πάντα με εκλεπτυσμένο και ευχάριστο τρόπο.

Prepara la base

Prépare la base

Prepara la base
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Draw outline

Σχεδιάστε το περίγραμμα

Esegui un disegno

Trace le dessin

Traza el dibujo
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Cut and paste

Κόψτε και κολλήστε

Ritaglia e incolla

Découpe et colle

Recorta y pega
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Add details

Προσθέστε λεπτομέρειες

Aggiungi dettagli

Ajoute des details

Añade los detalles
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Marvel at your creation!

Θαυμάστε τη δημιουργία σας!

Ammira il risultato!

Admire le résultat ! 

¡Observa el resultado!EN
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Cut out shape and glue to the base

Κόψτε τη φιγούρα και κολλήστε τη στη βάση

Ritaglia sagome e incollale sulla base

Découpe les silhouettes et colle-les sur la base 

Recorta siluetas y pégalas sobre la base
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Decorate with paper and soft eva stickers

Διακοσμήστε με χαρτί και αυτοκόλλητα eva

Decorale con la carta e i morbidi stickers eva

Décore-les avec le papier et les autocollants souples en mousse eva 

Decóralas con el papel y las suaves pegatinas eva
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Use zig-zag scissors for more interesting edges!

Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι ζικ-ζακ για ενδιαφέρουσες άκρες!

Esegui ritagli creativi con le forbici zig-zag!

Découpe des formes originales avec les ciseaux 
en zig-zag ! 

¡Haz recortes creativos con las tijeras en zigzag!
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Copy our creations or invent your own!

Αντιγράψτε τα σχέδιά μας ή φτιάξτε τα δικά σας!

Ispirati ai nostri modelli oppure inventa tu i soggetti!

Inspire-toi de nos modèles ou invente tes propres sujets ! 

¡Inspírate en nuestros modelos o inventa tú los sujetos!
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