
 

Η κατασκευή ενός 
αλεξίπτωτου 

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  
Αλεξίπτωτο (επίπεδο 2) 

Περιγραφή 
 

Κατασκευάστε και πειραματιστείτε 

με διαφορετικούς τύπους 

αλεξίπτωτων, 

συμπεριλαμβανομένου εκείνου 

του Leonardo da Vinci 

Μαθησιακοί στόχοι 
 

1: Ποιος είναι ο Λεοναρντο Ντα 

Βίντσι;  

2: Η κατασκευή αλεξίπτωτων με 

βάση τη γεωμετρία (σχέδιο 

κατασκευής)  

3: Δοκιμές και πειραματισμοί - 

ποιο είναι το καλύτερο 

αλεξίπτωτο; 

Σχετικά Μαθήματα 
 

Γεωμετρία, 

Επιστήμη /Ιστορία της επιστήμης  

Επιστημονική προσέγγιση 

Μετρήσεις 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για τους 
εκπαιδευτικούς  

Προετοιμασία του υλικού (βλ. 

σχεδιάγραμμα) 



 

Προαπαιτούμενα βήματα/ 
βήματα προετοιμασίας για τους 
μαθητές  

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν 

πώς να χρησιμοποιούν τα όργανα 

μέτρησης των μαθηματικών  

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 
12 – 13 ετών 

Διάρκεια 
1,5 ώρα  

Επίπεδο δυσκολίας 
Μεσαίο 

 



 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα  
1: Ποιος είναι ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι; 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει τη μεγάλη προσωπικότητα του Λεονάρντο 

Ντα Βίντσι, κάνοντας μία σύντομη εισαγωγή σε όλη την τάξη. 

Ποιος γνωρίζει για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι; 

       

Πηγή εικόνας: WikiArt 

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι γεννήθηκε το 1452 στο Bίντσι της Ιταλίας και 

πέθανε το 1519 στο Αμπρουάζ της Γαλλίας. Ήταν ζωγράφος, 

εφευρέτης, μηχανικός, επιστήμονας, ανθρωπιστής και φιλόσοφος. 

Μεταξύ του 1485 και 1502, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι φαντάστηκε το 

πρώτο αλεξίπτωτο, το οποίο έμοιαζε με πυραμίδα. 

Στο σημείο αυτό, ο δάσκαλος παρουσιάζει το σχέδιο του Λεονάρντο 

σε όλη την τάξη. 

Περισσότερη έρευνα αναφορικά με την προσωπικότητα, τη 

βιογραφία και τα επιτεύγματά του μπορεί να γίνει στο σπίτι...  



 

Το γεγονός ότι ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι δεν εφάρμοσε ποτέ στην 

πράξη τα σχέδιά του μπορεί να εμπλουτίσει τη μαθησιακή εμπειρία 

των μαθητών, καθώς τα παιδιά μπορούν εύλογα να αναρωτηθούν: 

«Μα γιατί να σχεδιάσουμε μηχανές που δεν θα κατασκευαστούν; Και 

γιατί δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα;» 

Για να αντιληφθούμε πόσο πρωτοποριακά και προχωρημένα ήταν τα 

σχέδια και οι μελέτες του Λεονάρντο Ντα Βίντσι για την εποχή που 

έζησε, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε το επίπεδο γνώσης των 

συγχρόνων του.  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, ακόμη και σήμερα, δεν 

κατασκευάζονται κατ' ανάγκη όλες οι μηχανές που μπορούμε να 

φανταστούμε και να σχεδιάσουμε.  

Για να προχωρήσετε στην κατασκευή του αλεξίπτωτου, σας 

συνιστούμε να ξεκινήσετε διαβάζοντας στους μαθητές σας το πιο 

κάτω κείμενο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι: 

«Αν ο άνθρωπος έχει ένα αντίσκηνο από ύφασμα, με διαστάσεις 12 

πήχες μήκος και δώδεκα ύψος, θα μπορεί να πέσει από οποιοδήποτε 

ύψος χωρίς να πάθει τίποτε». 

Αυτό εγείρει μια ερώτηση... «Πόσο κάνει ένας πήχης;» 

Βήμα 2: Κατασκευάστε αλεξίπτωτα σύμφωνα με τις αρχές της 

γεωμετρίας  

Ο δάσκαλος εξηγεί τις οδηγίες και τα βήματα στους μαθητές. 

ΟΔΗΓΊΕΣ 1: Κατασκευάστε τα μέρη του αλεξίπτωτου - ή 

χρησιμοποιήστε τα προπαρασκευασμένα. – βλ. πρότυπο σχέδιο 



 

ΟΔΗΓΊΕΣ 2:  Κατασκευάστε το ύφασμα του αλεξίπτωτου, από ένα 

υλικό της προτίμησής σας, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες 

διαστάσεις του πρότυπου σχεδίου. – βλ. πρότυπο σχέδιο 

Η φάση της επιλογής των υλικών είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί θα 

καταδείξει τα κίνητρα των μαθητών. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 3: Κατασκευάστε το αλεξίπτωτο χωρίς καμινάδα 

(σχηματισμός στη βάση του αλεξίπτωτου)  και το αλεξίπτωτο με 

καμινάδα – βλ. σχέδιο κατασκευής 

3: Δοκιμές και πειραματισμοί - ποιο είναι το καλύτερο αλεξίπτωτο; 

Πραγματοποιήστε μια πειραματική δοκιμή πριν από την τελική 

πτώση! 

Σας συμβουλεύουμε να δοκιμάσετε πρώτα το «άλμα» στην τάξη και 

να το εφαρμόσετε χρησιμοποιώντας ένα χαμηλό ύψος, είτε από μια 

καρέκλα είτε από ένα τραπέζι, 

Μετά τις πρώτες δοκιμές, θα πρέπει να αποφασίσετε το ύψος του 

«πραγματικού» άλματος. Τα αλεξίπτωτα μπορούν να εκτοξευθούν 

από διάφορους ορόφους του σχολείου. Για να απλοποιηθεί η 

διαδικασία μέτρησης του ύψους του άλματος, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα τεντωμένο σχοινί που κρέμεται από το 

υψηλότερο παράθυρο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μετρηθεί 

από κάθε όροφο. 

Τα παιδιά πρέπει να είναι πολύ προσεχτικά κατά τη διάρκεια του 

άλματος. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλεύστε τους μαθητές σας να 

συμπληρώσουν ένα «αρχείο πτήσεων» για κάθε «άλμα»- 



 

σημειώνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας 

από αυτές. 

Στη συνέχεια, γίνεται μια ανάλυση στην τάξη κατά την οποία 

εξετάζονται τα αποδοτικότερα αλεξίπτωτα καθώς και το πιο 

αποδοτικό από όλα. Είναι τελικά εκείνα με ή χωρίς καμινάδα; 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις σημειώσεις σας, ποιο αλεξίπτωτο ήταν το πιο 

αποδοτικό; 

> Το αλεξίπτωτο χωρίς καμινάδα είναι λιγότερο σταθερό από το 

αλεξίπτωτο με καμινάδα.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μάζα του αέρα ρέει μέσα από την 

καμινάδα και παρέχει καλύτερη σταθερότητα, επιτρέποντας στο 

αλεξίπτωτο να μην γυρίζει ανεξέλεγκτα. 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 
 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις για 

την αξιολόγηση της δραστηριότητας: 

Τι ξέρεις για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι; 

Ποιο αλεξίπτωτο αποδίδει καλύτερα, αυτό με την καμινάδα ή χωρίς 

την καμινάδα; 

 

 

 


