
 

Πώς μπορώ να πετάξω 
κάτι σε μεγάλη 
απόσταση; 

 

Σχετικό σχέδιο κατασκευής 
 

Ο Μεσαιωνικός καταπέλτης 

Περιγραφή 
 

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε 
κάνει μια βόλτα στην παραλία και 
έχουμε πετάξει πέτρες στο νερό. 
Ή απλά δεν έχουμε προσπαθήσει 
να ρίξει μια πέτρα σε μεγάλη 
απόσταση μέσα στη θάλασσα ή 
ακόμα να χτυπήσουμε ένα στόχο 
στο νερό; Αυτό το μάθημα 
πειραματίζεται με τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να 
πετάξουμε ένα αντικείμενο σε 
μεγάλη απόσταση και να 
χτυπήσουμε έναν στόχο, 
δοκιμάζοντας διαφορετικά όργανα 
ρίψης που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά περιόδους. Ο στόχος αυτού 
του μαθήματος είναι οι μαθητές 
να κατασκευάσουν ένα μικρό 
καταπέλτη από ξυλάκια, στη 
συνέχεια να κάνουν δοκιμαστικές 
εφαρμογές των κατασκευών τους,  
και στο τέλος να αναδειχτεί ο 
καταπέλτης που κατάφερε να 
πετύχει την μακρινότερη και 
ακριβέστερη ρίψη.  



 

Μαθησιακοί στόχοι 
 

Οι μαθητές: 
- Θα μάθουν για τις γωνίες  
- Θα αποκτήσουν γνώσεις για την 
Μεσαιωνική περίοδο  
- Θα μάθουν να συνεργάζονται  
- Θα κατανοήσουν την σχέση που 
υπάρχει μεταξύ του μήκους του 
βραχίονα του οργάνου ρίψης και 
του αντίβαρου 
 

 Σχετικά μαθήματα 
 

Μαθηματικά: μονάδες μέτρησης, 
γωνίες, 
Ιστορία: Εποχή του Λίθου, 
Μεσαίωνας 
Αθλητισμός: ρίψη 
Τεχνολογία: κατασκευή τριγώνου 
Επιστήμη: βραχίονας ρίψης, 
αλτήρας (μπάρα), αντίβαρο 



 

Προαπαιτούμενα/ 
προκαταρτικά βήματα για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

- Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα σχεδιάγραμμα 
με κατηγορίες όπου θα 
καταγράφονται οι βολές με τον 
καταπέλτη 
- Να βρουν υλικά για την 
κατασκευή του μικρού σε μέγεθος 
καταπέλτη  
- Να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
προβάλουν βίντεο στους μαθητές 
αναφορικά με έναν πραγματικό 
καταπέλτη. Σχετικά βίντεο είναι 
διαθέσιμα στους πιο κάτω 
συνδέσμους: 
https://www.youtube.com/watch?v
=PzQCcWVsiNw 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=M1iPxY3FYNE&t=306s 
 
Στη γαλλική γλώσσα: 
https://www.youtube.com/watch?v
=qu9__K5oUjg 
 
Οι μαθητές θα επωφεληθούν 
περισσότερο εάν το μάθημα είναι 
μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου 
όπου, για παράδειγμα, το γενικό 
θέμα θα μπορούσε να είναι η 
περίοδος του Μεσαίωνα.  
 

Προαπαιτούμενα/ 
προκαταρτικά βήματα για 
τους μαθητές  
 

Κανένα 

https://www.youtube.com/watch?v=PzQCcWVsiNw
https://www.youtube.com/watch?v=PzQCcWVsiNw
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=M1iPxY3FYNE&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg
https://www.youtube.com/watch?v=qu9__K5oUjg


 

Ηλικιακό εύρος των 
μαθητών 
 

Από 10 έως 15 ετών 

Διάρκεια 
 

2 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας 
 

Μεσαίο 

 



 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 
 

1: Επιλέξτε έναν εξωτερικό χώρο 
και αφήστε τους μαθητές 
να ξεκινήσουν με λίγη 
προθέρμανση των χεριών και των 
ώμων τους.  
Στη συνέχεια, οι μαθητές 
καλούνται να πετάξουν 1 μπάλα 
του τένις όσο πιο μακριά 
μπορούν. Οι μαθητές μπορούν να 
βρουν μια μέθοδο μέτρησης των 
ρίψεων, π.χ. μέτρηση απόστασης 
με μεζούρα, με βήματα ή κάποια 
άλλη μέθοδο.  
 
2: Πραγματοποιήστε μια εισαγωγή 
στους μαθητές αναφορικά με τον 
βραχίονα ρίψης μιας μπάλας ενός 
σκύλου. Αφήστε τους μαθητές να 
πραγματοποιήσουν ξανά βολές 
δοκιμάζοντας αυτή τη φορά τον 
βραχίονα ρίψης, και να μετρήσουν 
ξανά τις ρίψεις τους. 
Τι άλλαξε αυτή τη φορά και γιατί;  
 
3: Επιστρέψτε στην τάξη και 
πραγματοποιήστε μια σύντομη 
παρουσίαση στο Powerpoint 
αναφορικά με τα όργανα ρίψης 
που χρησιμοποιούνταν στο 
παρελθόν.  
- η σφεντόνα της Εποχής του 
Λίθου  
- το ακόντιο της Εποχής του 
Χαλκού  
- τα δόρατα όπως π.χ. εκείνα του 
ρωμαϊκού τύπου  
- Ο Μεσαιωνικός καταπέλτης 
 



 

Δε συνιστάται η χρήση της 
σφεντόνας καθώς είναι 
επικίνδυνη. 
Η χρήση του δόρατος μπορεί να 
δυσκολέψει τους μαθητές 
μικρότερων ηλικιών.  
 
4: Κατασκευή του μικρού σε 
μέγεθος Μεσαιωνικού καταπέλτη  
    
5: Δοκιμαστική βολή με τον 
καταπέλτη  
Μπορείτε ενδεχομένως να 
διεξάγετε έναν διαγωνισμό στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας, 
θέτωντας κάποια κριτήρια: 
- την απόσταση των ρίψεων  
- την ακρίβεια των ρίψεων 
(φτιάξτε μια πλακέτα-στόχο) 
 
 
Σημείωση: Η κατασκευή του 
καταπέλτη μπορεί να φανεί 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στους 
μαθητές οι οποίοι μπορεί 
κάλλιστα να θελήσουν να 
φτιάξουν μεγαλύτερου μεγέθους 
καταπέλτες. Ωστόσο, ως 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να 
δείξετε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς 
οι μεγάλου μεγέθους καταπέλτες 
χρειάζονται αρκετή δύναμη για να 
τις χειριστεί κανείς, ενώ 
εξαπολύουν επίσης με μεγαλύτερη 
σφοδρότητα τα βλήματα, 
καθιστώντας έτσι τη 
δραστηριότητα επικίνδυνη για την 
ασφάλεια των μαθητών.  
 



 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 
 

Η κατασκευή ενός καταπέλτη που 
έχει την ικανότητα να ρίχνει ένα 
αντικείμενο προς τα εμπρός 3 
φορές.  

 

 


