
 

 

 

 

ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΠΟΥΛΙΑ (ΣΤΟΛΙΔΙ) 

 

Όνομα του αντικειμένου Ιπτάμενη πούλια / στολίδι 

Προτεινόμενες ηλικίες 

(από…) 

Ηλικίες από 8 έως 15 

 

Θεματικοί τομείς 

συνδυασμένοι(STEAM) 

Φυσική, Μηχανική 

 

Απαιτούμενα υλικά • 6 ή περισσότερες: λεπτές λωρίδες 

αλουμινίου, μήκους περίπου 40 

εκατοστών (χρησιμοποιείται για 

διακόσμηση χριστουγεννιάτικου δέντρου) 

• Ένα κομμάτι καλά στεγνωμένου ρούχου ή 

υφάσματος (μικροΐνες, τεχνητή γούνα ή 

παρόμοια) 

• Πλαστικός σωλήνας, περ. Μήκος 50 cm 

• Ψαλίδι 

• Χάρακας 

Οδηγίες βήμα προς βήμα Βήμα 1: Συγκεντρώστε τα υλικά. 

Βήμα 2: Κόψτε τις λεπτές λωρίδες σε κομμάτια 

μήκους περίπου 15 cm. 

Βήμα 3: Κάντε διαφορετικές θηλιές/βρόχους. 

Βήμα 4: Ηλεκτρίστε το σωλήνα με το πανί. 

Βήμα 5: Ας πετάξουμε το ιπτάμενο στολίδι 



 

 

 

 

Βήμα προς βήμα: Πώς να φτιάξετε μια ιπτάμενη 

πούλια 

 

Βήμα 1: 

 Συγκεντρώστε τα υλικά. 

 

Χρόνος που απαιτείται: 2 λεπτά 

 

 

Βήμα 2: 

 Κόψτε τις λωρίδες αλουμινίου σε κομμάτια μήκους περίπου 15 cm. 

 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

 

Μετρήστε με χάρακα το μήκος του αλουμινίου και κόψτε το με ψαλίδι. Όλα τα 

νημάτια πρέπει να έχουν το ίδιο μήκος. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3: 

 

Φτιάξτε διαφορετικές κατασκευές/θηλιές 

 

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

 

Κάντε μια πρώτη θηλιά με 6 νήματα από αλουμινένιες λωρίδες και δέστε έναν 

κόμπο στις δύο άκρες. Στη συνέχεια, μπορείτε να φτιάξετε μια "αράχνη". Πάρτε 6 

νημάτια και δέστε έναν κόμπο στη μέση. Προσπαθήστε να φτιάξετε διαφορετικά 

σχήματα (δείτε τις παρακάτω εικόνες για ιδέες). 

 



 

 

 

 

 

Βήμα 4: 

Ηλεκτρίστε το σωλήνα με το πανί. 

 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

Ηλεκτρίστε τον πλαστικό σωλήνα τρίβοντάς τον με ύφασμα ή άλλο ύφασμα για 

τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. 

Μόλις ηλεκτριστεί ο σωλήνας, φροντίστε να τον χειριστείτε και να τον 

μετακινήσετε προσεκτικά, αποφεύγοντας να αγγίξετε τυχόν επιφάνειες ή 

μεταλλικά αντικείμενα. 

 



 

 

 

Βήμα 5:  

Ας πετάξουμε την πούλια  

Χρόνος που απαιτείται: 15 λεπτά 

Με το άλλο σας χέρι, κρατήστε την 

κατασκευή σας πάνω από τον 

πλαστικό σωλήνα. Κρατήστε την 

κοντά, αλλά μην αγγίζετε το 

σωλήνα (περίπου 10 cm μακριά). 

 

Εάν κρατήσετε το σωλήνα απευθείας κάτω από το αλουμινένιο στολίδι, αυτό θα 

πετάξει! Προσπαθήστε να το κάνετε να πετάξει όσο το δυνατόν περισσότερο! Θα 

πρέπει να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ του ιπτάμενου στολιδιού και του σωλήνα 

για να γίνετε σταδιακά πιο αποτελεσματικός! 

Σημείωση: Εάν το στολίδι δεν μπορεί να πετά πια, ηλεκτρίστε ξανά τον πλαστικό 

σωλήνα. Να είστε επίμονοι, μπορεί να χρειαστεί 

λίγο περισσότερο χρόνο για ένα επιτυχημένο 

αποτέλεσμα. 

 

 

 



 

 

 

 

 


