
 

Ζάρια αρθρώσεων 

 

Όνομα του αντικειμένου Ζάρια αρθρώσεων 

 

Προτεινόμενες ηλικίες 

(από…) 

Ξεκινώντας από 10 ετών 

Θεματικοί τομεις 

συνδυασμένοι (STEAM) 

Επιστήμη, Μηχανική, Μαθηματικά 

Απαιτούμενα υλικά Εκτυπωτής 3D 

PLA 

Οδηγίες βήμα προς βήμα Βήμα 1. Τοποθέτηση όλων των υλικών και 

εξέταση των οδηγιών και των μοντέλων. 

 

Βήμα 2. Κατασκευή των αρθρώσεων. 

 

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα 30 λεπτά 

 

  



 

Βήμα προς βήμα: πώς να χτίσετε τις αρθρώσεις 

 

Βήμα 1 

  

Χρόνος που απαιτείται: 10 λεπτά 

 

Τοποθετήστε όλα τα υλικά και δείτε τις οδηγίες. 

 

 

Όλα τα κομμάτια έτοιμα για χρήση. 

 

 

Βήμα 2 

  

Χρόνος που απαιτείται: 1 ώρα 30 λεπτά 

  

Κατασκευή των αρθρώσεων 

Φτιάξτε αυτές τις πλαστικές αρθρώσεις χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο 

εκτυπωτή κατεβάζοντας το αρχείο από αυτόν τον ιστότοπο: 

 

https://www.thingiverse.com/thing:1036458 

https://www.thingiverse.com/thing:1036458


 
 

 

 

Παίζω! 

Το κόκκαλο της άρθρωσης είναι ένα μικρό κόκκαλο. Ο αστράγαλος είναι ένα 

οστό της άρθρωσης που βρίσκεται στον ταρσό του καρπού (σκελετός του 

καρπού) των πίσω ποδιών των προβάτων ή των κατσικιών. 

 

 

Στην Αρχαιότητα, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν αυτά τα κόκκαλα 

για παιχνίδια με ζάρια, προσπαθώντας να πετύχουν ορισμένους συνδυασμούς. 

 



 
Ένα κότσι έχει τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα: 

- Από τις δύο ευρύτερες πλευρές, η μία είναι κυρτή, η άλλη κοίλη. 

- Από τις δύο στενότερες όψεις, η μία είναι επίπεδη, η άλλη ελικοειδής. 

 

Στα πρόσωπα εκχωρήθηκαν τιμές και στοιχήματα έγιναν στο άθροισμα των 

αριθμών των προσώπων που προέκυψαν: 

Το επίπεδο πρόσωπο "planum" αξίζει 1, 

Το κοίλο (κούφιο) πρόσωπο "Supinum" αξίζει 3, 

Το κυρτό πρόσωπο (χτύπημα) "pronum" αξίζει 4, 

Το ελικοειδές πρόσωπο "tortuosum" αξίζει 6. 

 

 

Το σύγχρονο παιχνίδι είναι αρκετά διαφορετικό. Αποτελείται από 5 μεταλλικές ή 

πλαστικές αρθρώσεις, η μία από τις οποίες είναι βαμμένη κόκκινη, που 

ονομάζεται πατέρας. 

 

Στο παλιό παιχνίδι, συνήθως ρίχνονταν τέσσερα κόκκαλα ταυτόχρονα ή το ένα 

μετά το άλλο. 

 



 
Ονομάστηκε Αφροδίτη από τους Ρωμαίους, η πιο ευνοϊκή διαμόρφωση του 

οστού της άρθρωσης ήταν όταν και οι τέσσερις αρθρώσεις ήταν σε 

διαφορετικές πλευρές. Στη χειρότερη, ονομαζόταν Canis (Λατινικά σημαίνει 

σκύλος), ήταν όλοι στη στενή επίπεδη πλευρά (την πλευρά του γύπα).  

 

Παράδειγμα παιχνιδιού 

- Πετάξτε εναλλάξ τέσσερα κόκκαλα ταυτόχρονα 

- Αν πάρει ένα σουτ Venus, ο παίκτης παίρνει το κοινό δοχείο 

- Εάν όχι, ρίχνει στο κοινό δοχείο το ισοδύναμο του αθροίσματος των αριθμών 

που ισοδυναμούν με τα πρόσωπα που ελήφθησαν (Tortuosum = 6, Pronum = 4, 

Supinum = 3, Planum = 1) 

 

Ποιος θα νικήσει?! 

 

 

 

Πηγές 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php 

http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf 

 

https://museedujeu.ch/wp-content/uploads/2016/09/01_Osselets_dossier.pdf 

https://scientificsentence.net/Equations/Maths2/probabilites/index.php
http://vivienfrederic.free.fr/probas/Lesosselets.pdf

