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ΜΙΚΡΟΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Ηλικιακή ομάδα 3-5 ετών 

Χρονική διάρκεια Μία ή δύο διδακτικές ώρες 
Θέμα Η ιστορία και το έθιμο του πετάγματος του χαρταετού 
Στόχος Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την 

ιστορία και τη χρήση του χαρταετού, να προβληματιστούν σχετικά με τον 
ασφαλή τρόπο πετάγματος του αετού, να φτιάξουν τον δικό τους χαρταετό και 
να διασκεδάσουν χορεύοντας σαν «μικροί χαρταετοί» βιώνοντας μέσα από τη 
μουσική και την κίνηση την εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους. 

 

 

 

 

 

 

Δομή εργαστηρίου 

Φάση 1 

Στην πρώτη φάση χρησιμοποιούμε ως ερέθισμα τον αληθινό χαρταετό που έχουμε ως 

εποπτικό υλικό. Συζητάμε για την ιστορία και τη χρήση του χαρταετού. Μπορούμε να έχουμε 

αρχικά τα παιδιά καθισμένα σε ημικύκλιο, ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση και να μείνουν 

συγκεντρωμένα. Ο χαρταετός θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που να τον βλέπουν όλοι.  

Προς διευκόλυνση του υλοποιητή δίνεται σχετική πλαστικοποιημένη κάρτα με ενδεικτικές 

ερωτήσεις και απαντήσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά (όχι φυσικά για να ειπωθούν στα 

παιδιά) με το θέμα βρίσκονται στο παράρτημα του εγχειριδίου.  
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Φάση 2 

Μπορούμε να κατασκευάσουμε χαρταετούς για να στολίσουμε την τάξη ή το δωμάτιό μας. 

Οδηγίες για την κατασκευή δίνονται και στην κάρτα του υλοποιητή. 

Υλικά :  

 Βάση από χαρτόνι  

 Τρίγωνα από χρωματιστό ρυζόχαρτο  

 Λωρίδες από χαρτόνι  

 Λωρίδες από χρωματιστό γκοφρέ ή ρυζόχαρτο  

 Σκοινί  

 Κόλλα-ψαλίδι-συρραπτικό 

Τι κάνουμε: 

 Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κολλήσουν τα τρίγωνα πάνω στη βάση του χαρταετού. Την 

ώρα της κατασκευής μπορούμε να συζητάμε για τα σχήματα και τα χρώματα. 

 Πάνω στην ειδική διαγράμμιση κολλούν και τις λωρίδες από χαρτόνι.  

 Στολίζουμε την ουρά με λωρίδες από γκοφρέ ή ρυζόχαρτο. Μπορούμε να δέσουμε τα 

χαρτάκια στην ουρά με θηλιά και κόμπο και να στερεώσουμε το σκοινί στο πίσω μέρος για 

να κρεμάσουμε τον χαρταετό μας. 

 Αν θέλουμε  κόβουμε κομμάτια από γκοφρέ ή ρυζόχαρτο και στολίζουμε με «αυτιά» τον 

χαρταετό, πιάνοντάς τα με το συρραπτικό.  

 

Φάση 3 

Η τρίτη φάση αφορά στον χορό. Γινόμαστε χαρταετοί και χορεύουμε ανάλογα με τη 

μουσική. Προτείνεται η αναπαράσταση δύο εικόνων: στη μία οι χαρταετοί-παιδιά χορεύουν 

καθώς ο αέρας φυσά δυνατά και στην άλλη χορεύουν ακολουθώντας ένα απαλό αεράκι.  

Για το γρήγορο πέταγμα του αετού προτείνεται swing και mambo. Για το αργό πέταγμα 

του αετού προτείνεται foxtrot και waltz. Τα είδη χορού και η μουσική είναι απλώς ενδεικτικά.  
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 Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν σχηματισμό με τα παιδιά, ο οποίος θα 

αναπαριστά έναν χαρταετό. Κάθε παιδί  απεικονίζεται με έναν κύκλο. Ανάλογα με τον αριθμό των 

παιδιών, η ουρά του χαρταετού μεγαλώνει. Οι επιλογές είναι πολλές. Σε μικρότερες ηλικίες 

μπορείτε να δώσετε στα παιδιά απλά παραγγέλματα, που προσεγγίζουν τη μουσικοκινητική 

αγωγή. 

 

 

 

 

 

 

 

Φάση 4 

Για να ολοκληρωθεί το εργαστήριο και να χαλαρώσουν τα παιδιά προτείνουμε ένα 

μουσικοκινητικό παιχνίδι. Αξιοποιούμε το προτεινόμενο μουσικό θέμα του Μ. Θεοδωράκη 

«Χαρταετοί» ( ή όποιο άλλο επιλέξετε). Κάθε παιδί φορά έναν χρωματιστό χαρταετό 

(χρειαζόμαστε ζευγάρια με διαφορετικό χρώμα. Δίνεται πατρόν. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε σε 

χρωματιστό χαρτί και να τα πλαστικοποιήσετε και να τους βάλετε κορδέλα, ώστε να τα φορούν τα 

παιδιά). Χορεύουν όσο ακούγεται η μουσική. Ο υλοποιητής σταματά κατά διαστήματα τη 

μουσική δίνοντας παραγγέλματα, π.χ. : «να ενωθούν τα ίδια χρώματα σε ζευγάρια» ή «να ενωθεί 

το κόκκινο με το κίτρινο». Το ίδιο φυσικά μπορεί να γίνει και χωρίς να σταματήσει η μουσική. 

Μπορούμε να ορίσουμε ότι νικητές θα είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν πρώτοι το σωστό 

ζευγάρι.  

Επίσης μπορούμε να συνεχίσουμε το παιχνίδι με τα ζευγάρια να κινούνται μαζί. Όταν 

σταματήσει ξανά  η μουσική ακούν τον υλοποιητή που λέει για παράδειγμα: «Όλοι ακίνητοι εκτός 
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π.χ. από το ζευγάρι με το χρώμα πράσινο που θα περπατήσουν σαν βατραχάκια». Εναλλακτικά 

θα μπορούσαν, μόλις σταματήσει η μουσική, το κάθε μέλος της ομάδας να σηκώσει ψηλά τον 

χαρταετό και να φωνάξει ένα αντικείμενο που μπορεί να έχει αυτό το χρώμα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου 

Χαρταετός από χαρτόνι: Προτείνουμε στα παιδιά να γράψουν πάνω σε έναν χειροποίητο 

χαρταετό μια ευχή ή να ζωγραφίσουν κάτι που θα ήθελαν να έχουν. Τους εξηγούμε ότι σε πολλά 

μέρη υπάρχει ως έθιμο να γράφονται ευχές πάνω στους χαρταετούς και μετά αυτοί να πετούν 

στον ουρανό. Εναλλακτικά μπορούμε να στολίσουμε τον χαρταετό μας με φωτογραφίες από τα 

παιδιά την ώρα που χορεύουν ως χαρταετοί. Ο χαρταετός μένει στην τάξη ως αναμνηστικό του 

προγράμματος. 

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

 

www.4e-project.gr  

project@4e-project.gr 

2167005390 

6944172145 

 

Σχεδιασμός και παραγωγή προγράμματος: 

Άννα Αθανασιάδου 

Εύη Κασκέτη 

Εύη Μπόικου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΤΑΕΤΟ  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ 

 

        Ο χαρταετός άνοιξε για πρώτη φορά τα πολύχρωμα εύθραυστα φτερά του στην Κίνα, 

φτιαγμένος από μετάξι και μπαμπού σε μορφή δράκου ιερού κινέζικου συμβόλου .Υπάρχουν 

γραπτές αποδείξεις ότι οι χαρταετοί πετούσαν στον ουρανό της Κίνας από το 200 π.Χ. Κατά τη 

διάρκεια της δυναστείας των Χαν, ένας στρατηγός χρησιμοποίησε το χαρταετό κατά ένα πολύ 

ενδιαφέροντα τρόπο. Κάποια εποχή έπρεπε να καταλάβει με το στρατό του ένα παλάτι, αλλά 

συναντούσε δυσκολίες. Αποφάσισε λοιπόν να σκάψει ένα τούνελ, αλλά το βασικό του πρόβλημα 

ήταν να υπολογίσει το μήκος που έπρεπε να έχει ένα τέτοιο τούνελ. Σήκωσε λοιπόν στον αέρα 

έναν χαρταετό έχοντας την άκρη του νήματος στο σημείο που ξεκινούσε το τούνελ και το 

χαρταετό τον ίδιο να υπερίπταται πάνω από το παλάτι. Με τη χρήση απλών γεωμετρικών 

υπολογισμών μπόρεσε να υπολογίσει με ακρίβεια το μήκος του τούνελ. Ο λαός θαύμαζε και 

λάτρευε το χαρταετό. Η ιδέα του χαρταετού «πέταξε» σε πολλές άλλες χώρες της Ασίας και 

εμπλουτίστηκε με περισσότερα, έντονα χρώματα. Τον 4ο π.Χ. αι. στην αρχαία Ελλάδα ο 

αρχιμηχανικός Αρχύτας χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον αετό. Πολύ αργότερα ο 

Μάρκο Πόλο, γυρίζοντας απ’ τα ταξίδια του, φέρνει το χαρταετό στη Μεσαιωνική Ευρώπη. 

    To πέταγμα του χαρταετού, με τον καιρό γίνεται απολαυστικό παιχνίδι, επιστημονική έμπνευση 

και πηγή μιας διαρκούς ικανοποίησης του ανθρώπου για την υποταγή της ύλης στα πιο 

ευφάνταστα και τολμηρά του όνειρα. Στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής του 

χαρταετού συνέβησαν πολλά και διάφορα.    

    Το 1749 ο Σκοτσέζος μετεωρολόγος Alexander Wilson χρησιμοποίησε χαρταετούς με 

θερμόμετρα, προκειμένου να καταγράψει και να μελετήσει τις θερμοκρασιακές μεταβολές σε 

μεγάλο υψόμετρο.  

   Το 1752 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε το διάσημο πείραμα με το χαρταετό, προκειμένου να 

αποδείξει ότι οι αστραπές δεν είναι τίποτα άλλο παρά στατικός ηλεκτρισμός.  

   Τα χρόνια 1799-1809, ο σερ George Cayley άρχισε να πειραματίζεται με τους χαρταετούς, 

προκειμένου να κατασκευάσει μια μηχανή που να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ανθρώπους 

στον αέρα. Και τα κατάφερε! Το 1853 πέτυχε να πετάξει το πρώτο ανεμοπλάνο, που μπόρεσε να 

σηκώσει το βάρος ενός ατόμου για σαράντα ολόκληρα δευτερόλεπτα.  
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   Το 1833 ένας Βρετανός, αυτή τη φορά, μετεωρολόγος, χρησιμοποίησε τους χαρταετούς για να 

ανυψώσει ανεμόμετρα, ώστε να καταγράφει και να μελετά τις ταχύτητες των ανέμων στα 

διάφορα υψόμετρα. 

  Το 1887 ο E. B. Archibald τράβηξε τις πρώτες αεροφωτογραφίες χρησιμοποιώντας χαρταετούς.  

Με το τέλος του 19ου αιώνα οι χαρταετοί θεωρούντο σαν ένα σοβαρό επιστημονικό εργαλείο και 

άρχιζαν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μηχανικών πτητικών μηχανών βαρύτερων του 

αέρα. Σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική εκτελούσαν πειράματα με σκοπό να βρεθεί η ιδανική 

πτητική μηχανή, αλλά μόνο οι αδελφοί Ράιτ το πέτυχαν. 

   Το ενδιαφέρον για τους χαρταετούς έχει αναζωπυρωθεί τελευταία, εξ αιτίας κυρίως της 

ανάπτυξης των «αθλητικών χαρταετών». Φτιαγμένοι από λεπτό χαρτί και ξύλο μπαμπού μπορούν 

να κάνουν μανούβρες μόνο με την αυξομείωση της έντασης στο κορδόνι. Ο έλεγχος σε αυτούς 

τους χαρταετούς εξαρτάται κύρια από την εμπειρία του χειριστή του. 

   Έτσι οι χαρταετοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σαν άθλημα είτε σαν χόμπι, είναι φθηνοί, 

κατασκευάζονται εύκολα, και το σημαντικότερο, μαθαίνουν το χρήστη περισσότερα για το 

φυσικό περιβάλλον. 

Χαρταετοί και  γιορτές 

Σε κάθε χώρα, το πέταγμα του χαρταετού παίρνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς με 

διάφορους τρόπους, συσχετίζεται με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Πάντως, 

είτε ως παιχνίδι και συνήθεια του χθες είτε ως παιχνίδι του σήμερα μα και του αύριο, το πέταγμα 

του χαρταετού έχει τη δύναμη, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους του έτους για κάθε χώρα, να 

ξεσηκώνει σε όλο τον κόσμο μικρούς και μεγάλους. 

Για παράδειγμα, στην Κίνα διοργανώνονται κάθε χρόνο διαγωνισμοί για την ανάδειξη του πιο 

όμορφου χαρταετού. Oι περισσότεροι από τους χαρταετούς αυτούς, όχι μόνο αναπαριστούν 

δράκους, ψάρια, πουλιά και άλλα αιώνια σύμβολα της μακρινής Ανατολής, αλλά συχνά έχουν 

ενσωματωμένες σφυρίχτρες ή σωλήνες που μπορούν να βγάζουν μουσικούς ήχους χάρη στον 

αέρα που περνά από μέσα τους, δημιουργώντας έτσι ένα μαγευτικό υπερθέαμα εικόνας και 

ήχου. Στην Οσάκα της Ιαπωνίας, κάθε χρόνο, την Πέμπτη ημέρα του Μαΐου, οι μικροί Ιάπωνες 

περιμένουν με αγωνία το Κοντόμο-νο-χι ή αλλιώς τη Μέρα των Παιδιών. Εκείνη την ημέρα, οι 

οικογένειες που έχουν μικρούς γιους συνηθίζουν να ανεμίζουν στον κήπο πολύχρωμες κορδέλες 

και πελώριους χαρταετούς σε σχήμα κυπρίνου, που τους έχουν δέσει σ’ ένα μεγάλο στύλο από 

μπαμπού μ’ έναν ανεμόμυλο στην κορυφή του. 
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Οι γιρλάντες και οι χαρταετοί-κυπρίνοι συμβολίζουν την οικογένεια: ο πρώτος χαρταετός τον 

πατέρα, ο δεύτερος τη μητέρα και ο τρίτος το παιδί-γιο. 0 κυπρίνος είναι ένα δυνατό και γερό 

ψάρι, γνωστό για την ενεργητικότητα και την αποφασιστικότητά του, καθώς κολυμπάει κόντρα 

στο ρεύμα και πετάγεται ψηλά πάνω από την επιφάνεια του νερού. Έτσι, ο κυπρίνος αποτελεί 

ένα καλό παράδειγμα για τους μικρούς Ιάπωνες, που πρέπει να μάθουν και εκείνοι να ξεπερνούν 

κάθε εμπόδιο της ζωής με δύναμη και αποφασιστικότητα. 

Ωστόσο, μια από τις πιο εντυπωσιακές γιορτές πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στη 

Βόρεια Ινδία και παίρνει μοναδικές διαστάσεις στη γιορτή «Basant» η γιορτή γίνεται για την 

υποδοχή της άνοιξης.  Πρόκειται για ένα ξέφρενο γλέντι, το οποίο προσμένουν με μεγάλη 

ανυπομονησία μικροί και μεγάλοι. Σε αυτή τη γιορτή, όλοι λαχταρούν να κατακτήσουν με τον 

χαρταετό τους τον ουρανό, πράγμα που θα τους εξασφαλίσει η χρήση των πιο καλών υλικών, και 

ιδιαίτερα του ανθεκτικότερου σπάγκου, ο οποίος επικαλύπτεται με σκόνη γυαλιού. Μαζί με τα 

υλικά, αυτό που καθορίζει τη νίκη είναι η έξυπνη άμυνα, οι δυναμικές επιθέσεις και οι επιδέξιοι 

χειρισμοί που γίνονται κυρίως από τις ταράτσες των σπιτιών. 

Η ιστορία του  Βενιαμίν Φραγκλίνου 

Το 1747  ο Β. Φραγκλίνος ανακοίνωσε την ιδιότητα αιχμηρών αγωγών να «σύρουν προς τα έξω 

και να αφαιρούν το ηλεκτρικό πυρ». Επρόκειτο ίσως για ακίδες σε ηλεκτροστατικό πεδίο, γύρω 

από τις οποίες το πεδίο είναι ιδιαίτερα ισχυρό κι έτσι προκαλείται σπινθήρας εφόσον έχουν 

γειωθεί, όπως γνωρίζουμε σήμερα. Από τον σπινθήρα στο σκοτεινό δωμάτιο ο Φραγκλίνος 

συμπέρανε ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβαίνει και με τον κεραυνό στον ουρανό. Το 1749 

άρχισε πειράματα με αστραπές και το 1752 πραγματοποίησε το θρυλικό πείραμά του με το 

χαρταετό. Ο αετός αυτός είχε στο πλαίσιό του στερεωμένο ένα σύρμα που συνδεόταν μέσω 

βρεγμένου σπάγκου με ένα κλειδί, το οποίο κρατούσε ο Φραγκλίνος με μια μεταξωτή κορδέλα. 

Ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά το πείραμά του, προκειμένου να αποφευχθούν οι θανατηφόρες 

ηλεκτροπληξίες, που δεν έλειπαν από τα πειράματα για τον ηλεκτρισμό:  

«Στην άκρη του κάθετου ξύλου (του αετού) πρέπει να στηριχτεί ένα μεταλλικό έλασμα πολύ 

μυτερό, που να ξεπερνά το ξύλο κατά ένα πόδι. Στην άκρη του σπάγκου, κοντά στο χέρι, πρέπει να 
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δεθεί μια μεταξωτή κορδέλα. Στο σημείο του κόμπου που συνδέει τον σπάγκο με την κορδέλα, 

πρέπει να τοποθετήσουμε ένα κλειδί. "Πετάμε" τον αετό, όταν βλέπουμε να έρχονται τα σύννεφα 

της καταιγίδας. Ο άνθρωπος που κρατάει τον σπάγκο πρέπει να βρίσκεται κάτω από το περβάζι 

μιας πόρτας ή ενός παραθύρου, ή να καλύπτεται με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να μείνει στεγνή η 

μεταξωτή κορδέλα. Πρέπει, επίσης, να προσέξει να μην ακουμπήσει την πόρτα ή το παράθυρο. 

Μόλις φτάσει πάνω από τον χαρταετό το πρώτο σύννεφο, το μυτερό έλασμα τραβάει την 

ηλεκτρική φωτιά απ' αυτό, και έτσι ηλεκτρίζεται η όλη διάταξη• οι ελεύθερες ίνες του σπάγκου 

τεντώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, και έλκονται αν πλησιάσουμε το δάκτυλο μας. Όταν η 

βροχή διαβρέξει τον χαρταετό και τον σπάγκο, έτσι που να μπορεί να άγει ελεύθερα την 

ηλεκτρική φωτιά, θα διαπιστώσετε ότι αυτή ρέει ελεύθερα από το κλειδί προς το χέρι σας. Στο 

κλειδί φορτίζεται το φιαλίδιο (μια πρώιμη μορφή πυκνωτή), οπότε μπορούμε να πάρουμε 

ηλεκτρική φωτιά που θα κάψει τα πνεύματα ή θα μας επιτρέψει να κάνουμε οποιοδήποτε από τα 

πειράματα του ηλεκτρισμού —τα οποία εκτελούνται συνήθως με τη βοήθεια μιας σφαίρας ή ενός 

κυλίνδρου που τρίβουμε. Έτσι, λοιπόν, αποδεικνύεται η σύμφυση του ηλεκτρισμού και του 

κεραυνού». 

Το πείραμα του Φραγκλίνου οδήγησε αργότερα στην κατασκευή του αλεξικέραυνου.  

Το αλεξικέραυνο ήταν η πρώτη σημαντική και άμεσα αξιοποιήσιμη εφεύρεση μετά το Μεσαίωνα 

και με αυτήν επιβεβαιωνόταν η πρόβλεψη του Βάκωνα ότι η επιστήμη θα οδηγούσε, σε αντίθεση 

με το παρελθόν, σε νέα και χρήσιμη τεχνολογία.  

 

 

 

 


