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Λίγα λόγια για το βιβλίο
Σ’ αυτές τις δυο σελίδες θα δεις ορισμένα από τα πράγματα που θα χρειαστείς για τις δραστηριό-
τητες αυτού του βιβλίου. Στην αρχή κάθε κατασκευής, υπάρχει μια λίστα με τίτλο ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ, 
που θα σου φανεί χρήσιμη.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν δύο σελίδες με επιστημονικές ιστοσελίδες, όπου μπορείς 
να ανακαλύψεις διασκεδαστικά και συναρπαστικά γεγονότα, καθώς και πράγματα που μπορείς 
να κατασκευάσεις στο σπίτι σου.

Μέσα στο σπίτι
Για τις περισσότερες κατασκευές θα χρειαστείς 
πράγματα που ίσως υπάρχουν ήδη στο σπίτι σου, 
όπως υλικό ταχείας στερέωσης, πλαστικά σακουλά-
κια φαγητού, μπουκάλια, πλαστικά δοχεία και πολλά 
ακόμη.

Γραφική ύλη
Για να κατασκευάσεις τα περισσότερα πράγ-
ματα, θα χρειαστείς διαφορετικά είδη χαρτιού 
και χαρτονιού. Μπορείς να διακοσμήσεις τις 
κατασκευές σου με αυτοκόλλητα που θα βρεις 
στις μεσαίες σελίδες του βιβλίου, όμως θα σου 
χρειαστούν ακόμη στιλό, μολύβια και μπογιές, 
ή χρυσόσκονη και πούλιες.

Μεγάλα κλιπς 
και συνδετήρες

Xάντρες
και κουμπιά

Mαρκαδόροι 
υπογράμμισης και 
μαρκαδοράκια

Λαστιχάκια

Mπαλόνια

Πινέλο 
ζωγραφικής

Xαρτί και 
χαρτόνι

Kηρομπογιές

Kιμωλίες



Χειροτεχνίες 
Πολλές κατασκευές χρειάζονται καθαριστικά πίπας, 
κουμπιά και κορδέλες. Αν δεν υπάρχουν στο σπίτι 
σου, μπορείς να τα αγοράσεις από ένα κατάστημα 
ειδών χειροτεχνίας, ή από κάποιο μαγαζί ψιλικών. 

Στην κουζίνα
Για ορισμένες από τις κατασκευές σου, θα 
χρειαστείς διάφορα υλικά, όμως μπορείς να 
βρεις πολλά ακόμη χρήσιμα πράγματα στην 
κουζίνα, όπως, λόγου χάρη, αλουμινόχαρτο, 
ξυλάκια για σουβλάκια και χρωστικές μαγει-
ρικής.

Aποξηραμένα 
φασόλια

Aλουμινόχαρτο

Φύλλα για αποτυπώματα

Oδοντογλυφίδες 
και ξυλάκια για 
σουβλάκια

Xρωστικές μαγειρικής

Πούλιες

Kαθαριστικά πίπας 
και καλαμάκια

5



Κρεμαστές μαϊμούδες
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ: χοντρό χαρτί, μαρκαδόρους, καθαριστικά πίπας, κλωστή.

1. Δίπλωσε στα τέσσερα ένα κομμάτι 
από χοντρό χαρτί. Σχεδίασε το κεφάλι, 
τα αυτιά και το σώμα μιας μαϊμούς. 
Πρόσθεσε ένα καμπυλωτό χέρι που 
φτάνει πάνω από το κεφάλι της.

2. Σχεδίασε το άλλο χέρι με καμπύλη 
προς τα κάτω και πρόσθεσε τα πόδια 
και μια μακριά ουρά. Κόψε το περί-
γραμμα της μαϊμούς, περιλαμβάνοντας 
και τις τέσσερις στρώσεις χαρτιού. Έτσι 
θα έχεις φτιάξει τέσσερις μαϊμούδες.

3. Αναποδογύρισε μία ή δύο 
μαϊμούδες και μετά βάψε τις όλες 
με μαρκαδόρους. Πρόσθεσε τα 
πρόσωπά τους, χρησιμοποιώντας 
μαύρο στιλό με λεπτή μύτη.

4.  Λύγισε δύο κομμάτια καθαρι-
στικών πίπας στη μέση και σφίξε 
τα μεταξύ τους στο κέντρο. Μετά, 
ίσιωσε λιγάκι τα καθαριστικά πίπας 
και δέσε ένα κομμάτι κλωστής στο 
κέντρο τους.

5. Ίσιωσε εντελώς τα καθαριστικά 
πίπας και στριφογύρισέ τα μεταξύ 
τους για να φτιάξεις μια ράβδο. 
Κόλλησε την άκρη της κλωστής σ’ 
ένα τραπέζι ή κάποια άλλη επιφά-
νεια, όπως βλέπεις στην εικόνα.

Προσάρμοσε την κλωστή, ώσπου 
η ράβδος να κρέμεται ίσια.



6. Κρέμασε μια μαϊμού στην άκρη 
της ράβδου και στη συνέχεια μια 
δεύτερη, στη μέση της άλλης 
πλευράς. Κρέμεται ίσια η ράβδος;

7. Κρέμασε άλλη μια μαϊμού από 
την ουρά της δεύτερης. Έπειτα, 
πειραματίσου κρεμώντας όλες τις 
μαϊμούδες σε διαφορετικά σημεία 
πάνω στη ράβδο.

Μπορείς να φτιάξεις περισσότερες μαϊμούδες 
για να κρεμάσεις από τη ράβδο σου.

Μπορείς ακόμη, με τον ίδιο 
τρόπο, να φτιάξεις και φίδια. 
Είναι ελαφρύτερα από τις 
μαϊμούδες, άρα, πώς πιστεύεις 
ότι θα επηρεάσουν την ισορ-
ροπία της ράβδου;

Δυνάμεις ταλάντωσης
Η ράβδος λειτουργεί σαν μια τρα-
μπάλα με άξονά της την κλωστή στη 
μέση – το σημείο στο οποίο γίνεται η 
ταλάντωση.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα πράγματα 
που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση 
από τον άξονα, ασκούν μεγαλύτερη 
δύναμη στη ράβδο από εκείνα που 
βρίσκονται πιο κοντά στον άξονα.
Αν κρεμάσουμε μια μαϊμού από την 
ουρά μιας άλλης, ασκείται και πάλι 
μεγαλύτερη δύναμη. Αυτό κάνει τη 
ράβδο να ταλαντεύεται περισσότερο 
απ’ ό,τι αν υπήρχε μόνο μια μαϊμού.

Προσθέτοντας 
μια μαϊμού στη μια 
άκρη, η ράβδος 
γέρνει πολύ…

… όμως, η ράβδος γέρ-
νει λιγότερο αν βάλου-
με τη μαϊμού στη μέση 
της μιας πλευράς.




