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Πρόκληση – Δημιουργία υποθέσεων

• Αυτό είναι ένα βαρύ όχημα που 
κατασκεύασαν οι άνθρωποι 
προκειμένου να κάνουν μεγάλα 
κατασκευαστικά έργα. Έργα, τα 
οποία θα ήταν πολύ δύσκολο έως 
αδύνατον να κάνουν μόνο με τα 
χέρια τους. Το όχημα αυτό το 
ονόμασαν εκσκαφέα (ΓΙΑΤΙ;) 

• Κάντε υποθέσεις για το πώς 
λειτουργεί, αλλά και πώς μπορεί 
να κατασκευασθεί ένας 
εκσκαφέας.



Πρόκληση – Δημιουργία εικασιών 

• Τις ιδέες που 
διατυπώσατε σχετικά με 
τα λιγότερα αλλά 
βασικότερα μέρη  της 
κατασκευής, τις δώσαμε σ’ 
ένα Η/Υ και αυτός μας 
πρότεινε το ακόλουθο 
σχέδιο εκσκαφέα. Είναι 
αυτό που  βλέπετε στην 
εικόνα.

• Μπορείτε να εικάσετε τον 
τρόπο λειτουργίας του, 
αλλά και με ποιο τρόπο 
θα κατασκευαστεί; 



Αναγνώριση και 
αντιστοίχιση υλικών

 Προκειμένου να κατασκευαστεί ο 
συγκεκριμένος εκσκαφέας, μάς 
προτάθηκαν από τον Η/Υ,  κάποια 
διαφορετικά υλικά και σε 
συγκεκριμένες ποσότητες. Τα υλικά 
αυτά και οι ποσότητες 
παρουσιάζονται στον διπλανό 
κατάλογο.

 Με ποιο τρόπο μπορούμε να 
ελέγξουμε αν πράγματι τα υλικά 
που μας δόθηκαν είναι αυτά που 
χρειαζόμαστε τόσο ως προς το 
είδος όσο και ως προς την 
ποσότητα;



Η σειρά τοποθέτησης των μερών της κατασκευής

 Ο Η/Υ δεν μας έδωσε τον 
τρόπο με τον οποίο θα 
κατασκευάσουμε τον 
εκσκαφέα.

 Εμείς πρέπει να 
αποφασίσουμε με ποια 
σειρά θα χρησιμοποιήσουμε 
τα διαφορετικά μέρη της 
κατασκευής.



Η αποτύπωση και η μαθηματική μελέτη του 
αναπτύγματος της βάσης της κατασκευής

 Ο Η/Υ μας πρότεινε να κρατήσουμε  ένα ακριβές 
σχέδιο του αναπτύγματος της βάσης, ώστε να το 
χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή και άλλων 
ίδιων εκσκαφέων. Μας πρότεινε μάλιστα να 
αρχίσουμε με τη βάση του αμαξώματος.

 Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να 
σχεδιάσουμε ένα τέτοιο ακριβές αντίγραφο; 



Η κατασκευή της βάσης του εκσκαφέα 

 Ο Η/Υ μας πρότεινε η βάση 
του αμαξώματος να είναι 
όπως δείχνει η εικόνα.

 Χρησιμοποιώντας τα υλικά 
που χρειάζεστε, υλοποιήστε 
την πρόταση του Η/Υ. 



Η κατασκευή της βάσης του εκσκαφέα- Βήμα 1ο



Η κατασκευή της βάσης του εκσκαφέα - Βήμα 2ο



Η κατασκευή της βάσης του εκσκαφέα - Βήμα 3ο



Η κατασκευή της βάσης του εκσκαφέα– Βήμα 4ο



Η τελική μορφή της βάσης του εκσκαφέα



Η κατασκευή του φτυαριού (τσάπα)  της κατασκευής

Επιλέξτε από τα υλικά της κατασκευής 
αυτό που βλέπετε στην εικόνα και κόψτε 

προσεκτικά τόσο, όσο δείχνει το μήκος της 
κόκκινης γραμμής.. 

Τοποθετήστε  με δίπλωση όπως δείχνουν τα 
μπλε βέλη, τα ακριανά ορθογώνια πάνω στο 

μεσαίο ορθογώνιο, έτσι ώστε να συμπέσουν οι 
τρύπες. Παράλληλα γίνονται διπλώσεις γύρω 

από τις διακεκομμένες γραμμές.

Τελικά μετά από όλες τις 
προηγούμενες διπλώσεις πρέπει 

να προκύψει το φτυάρι του 
εκσκαφέα όπως φαίνεται στην 

παραπάνω εικόνα.



Η κατασκευή του προστατευτικού μέρους του εκσκαφέα. 

Επιλέξτε από τα υλικά της κατασκευής 
αυτό που βλέπετε στην εικόνα και 

διπλώστε γύρω από τις διακεκομμένες 
γραμμές, ώστε να προκύψει η διπλανή 

εικόνα. 



1. Επιλέξτε από τα υλικά της συσκευασίας την καρτέλα της εικόνας 1. 
και κόψτε από αυτήν ένα τμήμα τόσο, όσο δείχνει η εικόνα 2.  

2. Διαμορφώστε την καρτέλα της εικόνα 2 - με κατάλληλα κοψίματα -
στη μορφή της εικόνας 3. 

3.    Το κόκκινο τετραγωνάκι το κόβουμε και το αποσπάμε από την 
καρτέλα.

30ο
30ο

Εικόνα 1

Εικόνα 2
Εικόνα 3



Κόψτε κατά μήκος των πακτώσεων τόσο όσο το μήκος των κόκκινων γραμμών. Στη συνέχεια κάνοντας 
διπλώσεις γύρω από την πράσινη διακεκομμένη γραμμή, διαμορφώστε την εικόνα 2. Τέλος τοποθετούμε 
αυτό που διαμορφώσαμε στην εικόνα 2, πάνω στη βάση της κατασκευής και το στερεώνουμε με τα κίτρινα 
καρφάκια, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3



Αυτό είναι το 
υπόλοιπο κομμάτι 
από την αρχική 
καρτέλα της 
διαφάνειας 15.

Αποκόπτουμε την καρτέλα της εικόνας 1 στην 
κόκκινη γραμμή και παίρνουμε τη διπλανή 
καρτέλα (εικόνα 2).

Εικόνα 1
Εικόνα 2



Επιλέξτε από τα υλικά της συσκευασίας την καρτέλα της 
εικόνας 1 και αποκόψτε από αυτή τα τμήματα που φαίνονται 
στην εικόνα 2. 

Εικόνα 1 Εικόνα 2



Από την καρτέλα της εικόνας 1, αποκόψτε το ένα από τα τρία τμήματα και σχηματίζουμε το αντικείμενο 
της εικόνας 2. Στη συνέχεια, κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών, κόψτε δυο παράλληλες λωρίδες 
περίπου 1 χιλιοστού η κάθε μία ώστε να στενέψει το αντικείμενο της εικόνας 2. Έτσι προκύπτει το 
αντικείμενο της εικόνας 3.

Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3



Επιλέγουμε από την προηγούμενη διαφάνεια το αντικείμενο της εικόνας 3, το οποίο 
διπλώνουμε ελαφρώς  στη μέση και στη συνέχεια στερεώνουμε το ένα από τα δυο μέρη του 
με κίτρινο καρφάκι στο αντικείμενο με σχήμα Π. Την ολοκληρωμένη διαδικασία της 
κατασκευής  δείχνει η πορεία των μπλε βελών.

Τοποθετήστε το στο 
μέσα μέρος του Π

Αντικείμενο σε σχήμα 
Π.





Παίρνουμε δυο από τις τρεις όμοιες καρτέλες της προηγούμενης 
διαφάνειας. Διπλώνοντας την καρτέλα της εικόνας 1, διαμορφώνουμε 

την κατασκευή που δείχνει η εικόνα 2. Αυτό γίνεται και στις δυο 
καρτέλες.

Εικόνα 1
Εικόνα 2

Εικόνα 1
Εικόνα 2



Εικόνα 1 Εικόνα 2

Από την καρτέλα της εικόνας 1 αποκόπτουμε τα πράσινα τμήματα στο ύψος της 
κόκκινης γραμμής, οπότε προκύπτει η καρτέλα της εικόνας 2. Στη συνέχεια 

διπλώνουμε την εικόνα 2, δίνοντάς της τη μορφή που φαίνεται στην εικόνα 3.

Εικόνα 3



Τοποθετήστε τα τρια 
αντικείμενα που 
εικονίζονται στις 
εικόνες 1, 2 και 3, στις 
αντίστοιχες θέσεις που 
δείχνουν τα βέλη, και 
κατασκευάστε το 
αντικείμενο όπως 
ακριβώς φαίνεται στην 
εικόνα 4. Τέλος 
στερεώστε όλα αυτά με 
τα τέσσερα κίτρινα 
καρφάκια στις 
αντίστοιχες θέσεις που 
δείχνει η εικόνα 4.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3 Εικόνα 4



Τοποθετήστε την κατασκευή της εικόνας 1 πάνω στην κατασκευή της 
εικόνας 2 στη θέση που δείχνει ο κόκκινος κύκλος. Στη συνέχεια 
συνδέστε αυτά τα δυο μέρη με τον  μικρό ξύλινο άξονα κατά την 
διεύθυνση της μπλε διακεκομμένης γραμμής και τοποθετήστε στα άκρα 
του τους δυο μαύρους συνδέσμους, δημιουργώντας την κατασκευή που 
φαίνεται στην εικόνα 3.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3



Κόβουμε τον διάφανο πλαστικό σωλήνα από τα υλικά της συσκευασίας σε 
δυο ίσα κομμάτια  



Τοποθετήστε το ρύγχος της 
μιας από τις δυο μικρές 
σύριγγες σ’ αυτή τη θέση 
και συνδέστε το με το άκρο 
του ενός σωλήνα.

Τοποθετήστε το ρύγχος της 
άλλης από τις δυο μικρές 
σύριγγες σ’ αυτή τη θέση 
και συνδέστε το με το άκρο 
του άλλου σωλήνα.

Τοποθετήστε το 
αυτοκόλλητο διπλής όψεως  
σ’ αυτή τη θέση (μέσα 
μέρος της επιφάνειας του 
χαρτονιού)  και κολλήστε 
πάνω σ’ αυτό το επάνω 
μέρος του εμβόλου της 
αντίστοιχης μικρής 
σύριγγας. 

Τοποθετήστε το 
αυτοκόλλητο διπλής όψεως  
σ’ αυτή τη θέση (από την 
κάτω πλευρά) και κολλήστε 
πάνω σ’ αυτό το επάνω 
μέρος του εμβόλου της 
αντίστοιχης μικρής 
σύριγγας. 

Τοποθετήστε τον ένα από τους 
πλαστικούς σωλήνες 
ακολουθώντας το ίχνος της 
πράσινης γραμμής. Κάντε το ίδιο 
και για τον δεύτερο σωλήνα 
ακολουθώντας το ίχνος της 
κίτρινης γραμμής.



Στις θέσεις που δείχνουν τα μπλε 
βέλη, τοποθετούμε τους ξύλινους 
άξονες πάνω στους οποίους θα 
τοποθετηθούν οι τροχοί του 
εκσκαφέα. Ενδιάμεσα στους 
τροχούς και τη βάση του εκσκαφέα, 
τοποθετούμε τα μαύρα 
σφουγγαράκια.



Εικόνα 2
Τοποθετήστε τα αντικείμενα των εικόνων 
1 και 2 στις θέσεις που δείχνουν τα μπλε 
βέλη και στερεώστε τα με κίτρινα 
καρφάκια. Τότε θα έχετε κατασκευάσει το 
αντικείμενο της εικόνας 3.

Εικόνα 1 Εικόνα 3



Προσαρτήστε στα 
ελεύθερα άκρα των 
σωλήνων τις μεγάλες 
σύριγγες, όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

Η μια σύριγγα μετακινεί 
πάνω – κάτω το φτυάρι 
του εκσκαφέα.

Η άλλη σύριγγα μετακινεί 
πάνω – κάτω τον βραχίονα 
του εκσκαφέα.

Φτυάρι του εκσκαφέα

Βραχίονας  του εκσκαφέα







Ερώτηση 1ηΕρώτηση 1η

Περίπτωση  2ηΠερίπτωση  1η

 Ακουμπήστε το δάκτυλό σας με την 
ίδια δύναμη (εκτίμηση) επάνω στο 
μολύβι, όπως σε κάθε μια από τις 
περιπτώσεις που βλέπετε στην 
διπλανή εικόνα.

 Σε ποια από αυτές αισθάνεστε 
ένταση και δυσφορία;  



Ερώτηση 2η

 Ανοίξτε το έμβολο της μεγάλης 
σύριγγας μέχρι την ένδειξη 10cc.

 Κρατήστε κλειστό το έμβολο της 
μικρής σύριγγας.

 Συνδέστε τα άκρα του διαφανή 
σωλήνα στα ρύγχη των συρίγγων.

 Πιέστε το έμβολο της μεγάλης 
σύριγγας.

 Τι παρατηρείτε; 


