
 

 

 

 

Μεσαιωνικός καταπέλτης τρεμπουσέ  

 

Όνομα του αντικειμένου 

 

Ένας μίνι καταπέλτης 

Λίγη ιστορία Ο καταπέλτης ήταν ένα όπλο που 

χρησιμοποιήθηκε τον Μεσαίωνα στην πολιορκία 

ενός κάστρου. Χρησιμοποιήθηκαν πολύ 

διαφορετικοί βλαστοί ρίψης: μεγάλες πέτρες για 

να καταστρέψουν τοίχους, «ελληνική φωτιά» για 

να βάλει φωτιά στο κάστρο, πυριτόλιθος σε 

μπάλες από πηλό που έσπασαν σε χίλια κομμάτια 

όταν χτυπούσε, ακόμη και πτώματα μολυσμένα 

από ασθένειες για να εξαπλωθεί ασθένεια στο 

πολιορκημένο κάστρο. Ναι, αν συλλάβατε έναν 

κατάσκοπο, θα μπορούσατε να τον στείλετε πίσω 

χρησιμοποιώντας τον καταπέλτη. 

Ο καταπέλτης μπορούσε να σουτάρει με μεγάλη 

ακρίβεια και μέχρι 400 μέτρα. 

Προτεινόμενες ηλικίες 

(από…) 

α) απλή κατασκευή με ξυλάκια παγωτού από 10 

έτη 

β) προηγμένη κατασκευή με med καλούπια από 

ξύλο: από 12 έτη 



 

 

 

γ) ένα μεγάλου μεγέθους τραμπουκέτο, για 

παράδειγμα, 2 μέτρα ύψος: από 15 έτη 

 

 

Θεματικοί τομείς 

συνδυασμένοι (STEAM) 

S: Δυνητική ενέργεια προς κινητική ενέργεια, 

γραμμική ταχύτητα, γωνία απελευθέρωσης, 

Sianos Key Facts. Ταχύτητα εκτόξευσης 

T: Μοχλός, αντίβαρο, αιωρούμενος βραχίονας, 

σφεντόνα, Υπομόχλιο, αναλογία αντίβαρου 133:1 

E: Για να δημιουργήσετε ένα τραμπουκέτο, το 

οποίο ρίχνει μέχρι δυνατόν. η αναλογία μεταξύ 

του μήκους του μοχλοβραχίονα, το βάρος του 

αντίβαρου, το ύψος και τη θέση του 

υποστηρίγματος 

A: Ιστορία – μεσαιωνική 

M: Αναλογία διαστάσεων, άγγελοι, μέτρηση 

 

Απαραίτητα υλικά Για την πιο απλή κατασκευή: 

- Κυματοειδές χαρτόνι 

- Ξυλάκια παγωτού: 8 τεμάχια 

- Ψαλίδια 

- Μολύβι με γόμα στο επάνω μέρος 

- Καλαμάκι μιλκσέικ 

- Πιστόλι θερμικής κόλλησης 

- Ταινία-κασέτα 



 

 

 

- Λαστιχάκια 

- Χορδή 

- Συνδετήρας 

- Μπαταρία μεγέθους ΑΑ ή αντικείμενο 

παρόμοιου μεγέθους/βάρους 

 

Sianos Key Facts Για καλύτερη κατασκευή, αυτά τα στοιχεία που 

ανέπτυξε ο Siano είναι πολύ χρήσιμα: 

α) Το μήκος του βραχίονα ωφέλιμου 

φορτίου πρέπει να είναι 3,75 μεγαλύτερο 

από το μήκος του βραχίονα αντίβαρου 

β) Το μήκος της σφεντόνας θα είναι το ίδιο 

με το μήκος του βραχίονα ωφέλιμου 

φορτίου 

γ) Η αρχική γωνία μεταξύ του βραχίονα   

αντίβαρου και του στηρίγματος πρέπει να 

είναι 45 μοίρες κατά την εκτόξευση 

 

Οδηγίες βήμα προς βήμα 

 

 

Βήμα 1: Συλλογή των υλικών 

Βήμα 2: Σχηματισμός 2 κομματιών πλαισίου «Α». 

Βήμα 3: Δημιουργία της βάσης 

Βήμα 4: Τοποθέτηση του αντίβαρου 

Βήμα 5: Ο γάντζος 

Βήμα 6: Ο άξονας και η τοποθέτηση του 

υποστηρίγματος 



 

 

 

Βήμα 7: Τοποθέτηση του ψαλιδιού 

Βήμα 8: Δημιουργία του φορτίου 

Βήμα 9: Εκκίνηση 

Βήμα 10: Προσαρμογές; 

 

Βοήθεια για την 

κατασκευή 

Μερικά βίντεο που μπορεί να βοηθήσουν: 

 

Η επιστήμη: 

https://www.youtube.com/watch?v=bmSl9AqmVyc  

 

 

Κατασκευή απλού καταπέλτη με ξυλάκι παγωτού: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bmSl9AqmVyc
https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA


 

 

 

Βήμα προς βήμα: πώς να φτιάξετε το "Μίνι καταπέλτη τρεμπουσέ" 

 

Βήμα 1: Συλλέξτε τα υλικά 

  

Απαιτούμενος χρόνος: 9 λεπτά, με παρακολούθηση βίντεο. 

 

Συλλέξτε τα υλικά: 

 

-Χαρτόνι γκοφρέ 

-Ξυλάκια: 8 τεμάχια 

-Ψαλίδια 

-Μολύβι 

-Καλαμάκι μιλκσέικ 

- Πιστόλι θερμικής κόλλας 

-Ταινία-κασέτα 

-Λαστιχάκια 

-Σπάγκος / λεπτό σχοινί / κορδόνι 

-Συνδετήρας 

-Μπαταρία μεγέθους AA ή αντικείμενο παρόμοιου μεγέθους/βάρους 

 

Στη συνέχεια, παρακολουθήστε αυτό το βίντεο στο Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksG87OUZOkA


 

 

 

 

 

 

Βήμα 2: Σχηματίστε 2 κομμάτια πλαισίου "A". 

  

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά. 

- Κόψτε ένα ξυλάκι παγωτού στη μέση. 

- Σχηματίστε 2 κομμάτια με πλαίσιο "Α" - βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια μικρή 

εγκοπή στο επάνω μέρος κάθε πλαισίου Α. 

- Κολλήστε κάθε πλαίσιο μεταξύ τους. 

 

        

 



 

 

 

 

 

 

Βήμα 3: Η βάση 

  

Χρόνος που απαιτείται: 

- 5 λεπτά 

 

Περιγράψτε το βήμα: 

- Κόψτε τις υποδοχές στο χαρτόνι έτσι ώστε το πλαίσιο Α να μπορεί να 

στέκεται κάθετα. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η απόσταση μεταξύ των πλαισίων Α ΠΡΕΠΕΙ 

να επιτρέπει στο αντίβαρο (η μπαταρία ΑΑ) να κινηθεί. 

- Κολλήστε τα στη θέση τους με επιπλέον ξυλάκια σαν στήριγμα. 

 

 



 

 

 

 

 

Βήμα 4: Τοποθέτηση του αντίβαρου 

 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

- Κολλήστε την μπαταρία ΑΑ στην άκρη από ένα ξυλάκι. 

 



 

 

 

Βήμα 5: Ο γάντζος 

 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

 

- Ισιώστε το ένα άκρο ενός συνδετήρα, αφήνοντάς το ελαφρώς λυγισμένο 

προς τα πάνω. (Σημείωση: Ο άγγελος είναι πολύ σημαντικός καθώς αν είναι 

πολύ επίπεδος, θα αφήσει το φορτίο να πάει νωρίς. Εάν ο άγγελος είναι 

πολύς, το τραμπουκέτο δεν μπορεί να πυροβολήσει. Είναι πολύ σημαντικό, 

εάν θέλετε να χτίσετε σε μεγαλύτερες κλίμακες καθώς αν κάνει λάθος ο 

άγγελος, η βολή μπορεί να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση! 

 

- Κολλήστε το στα ξυλάκια με το ίσιο άκρο να προεξέχει. 

 

 

  



 

 

 

 

Βήμα 6: Το υπομόχλιο και η τοποθέτηση του άξονα 

 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

 

- Κόψτε ένα κομμάτι από το καλαμάκι του milkshake περίπου όσο το μήκος 

της μπαταρίας ΑΑ. 

- Στερεώστε το στο ξυλάκι με λαστιχάκια. 

- Τοποθετήστε το καλαμάκι πιο κοντά στην μπαταρία παρά στον συνδετήρα. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Βήμα 7: Τοποθέτηση του βραχίονα 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

 

- Αφαιρέστε τη γόμα από το μολύβι (Μην την πετάτε!). 

- Περάστε το μολύβι από το καλαμάκι. 

- Τοποθετήστε το μολύβι στις εγκοπές πάνω από τα A-πλαίσιά σας. 

- Κρατήστε το μολύβι στη θέση του με λαστιχάκια (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην 

χρησιμοποιείτε κόλλα! Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αφαιρέσετε το 

μολύβι για να το προσαρμόσετε εάν χρειάζεται). 

- Βεβαιωθείτε ότι το ξυλάκι (βραχίονας) περιστρέφεται ελεύθερα. 

 

  



 

 

 

Βήμα 8: Δημιουργία του φορτίου 

 

Χρόνος που απαιτείται: 5 λεπτά 

 

- Κολλήστε μια μικρή θηλιά λεπτού σχοινιού στη γόμα (μέγιστο μήκος του 

βραχίονα χωρίς το αντίβαρο). 

 

 

 

Βήμα 9: Εκκίνηση του φορτίου 

 

Χρόνος που χρειάζεται: 5 λεπτά ή μάλλον η υπόλοιπη μέρα, καθώς είναι αρκετά 

διασκεδαστικό 

 

- Συνδέστε το σχοινί στον συνδετήρα. 



 

 

 

- Τραβήξτε προς τα κάτω και αφήστε το για εκκίνηση. (Σημείωση: το σχοινί 

πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των πλαισίων Α για να πετύχετε την καλύτερη 

βολή. 

 

 

Βήμα 10: Προσαρμογές 

 

Χρόνος που απαιτείται: - 

 

- Διαγωνισμός; Εάν είστε αρκετοί μαθητές, μπορεί να είναι κίνητρο να 

διαγωνιστείτε ως εξής: Η μεγαλύτερη βολή; Η πιο ακριβής βολή; 

- Σκεφτείτε: Θα είναι δυνατό να πυροβολήσετε ακόμα περισσότερο; Υπάρχει 

δυνατότητα ρύθμισης του τραμπουκέτου; Πώς; 

 

 



 

 

 

Άλλοι καταπέλτες: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=niADsSjtzzs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VvWRk-I246E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=niADsSjtzzs
https://www.youtube.com/watch?v=VvWRk-I246E
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE


 

 

 

 


