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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυτό δείχνει το σημείο όπου θα τοποθετήσεις την 
κατασκευή σου. Χρησιμοποίησε τα γράμματα και τους 
αριθμούς στις πλευρές του πίνακα για να βρεις τις τρύπες 
που χρειάζεσαι. Για την τρύπα Θ-10, π.χ., φαντάσου μια 
ευθεία γραμμή προς τα κάτω από το γράμμα 
Θ και μία δεύτερη ευθεία από το 10. Εκεί όπου 
οι δύο γραμμές συναντιούνται είναι το Θ-10.

Το σύμβολο αυτό δείχνει πού 
υπάρχει βίδα στον διάτρητο 
πίνακα, στο πίσω μέρος.

Αυτή είναι μια ροδέλα. 
Σε αντίθεση με τα άλλα 
κομμάτια, οι ροδέλες 
δεν έχουν αριθμό.

Τα κομμάτια είναι αριθμημένα 
ώστε να μπορείς να βρίσκεις 
το σωστό για κάθε κατασκευή.

Το σύμβολο αυτό δείχνει 
το σημείο όπου το 
παξιμάδι περνά πάνω 
από μία βίδα. 

Προτού ξεκινήσεις, διαχώρισε όλα τα κομμάτια 
και ξεβίδωσε τους τροχούς και τα γρανάζια από 
το μπροστινό εξώφυλλο. Αφαίρεσε προσεκτικά 
τον διάτρητο πίνακα. Εάν δυσκολευτείς στις 
κατασκευές, ζήτησε τη βοήθεια ενός ενήλικα!

Οδηγίες για τις κατασκευές σου

10
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ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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ΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΗ

ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ 
Κάποια διαστημόπλοια μεταφέρουν διαστημικούς 
ταξιδιώτες, τους αστροναύτες, αλλά τα περισσότερα 
είναι μηχανές χωρίς κανέναν επιβάτη.

Τα ρόβερ είναι 
μηχανές που 
προσεδαφίζονται 
σε έναν πλανήτη και 
μετά περιφέρονται 
τριγύρω για να τον 
εξερευνήσουν.

Το ρόβερ Κιουριόσιτι στον Άρη
Θα χρειαστείς:

Κομμάτι 1: 
Κέντρο της Γης

Κομμάτι 3: Γη

Κομμάτι 4: Σελήνη

3 παξιμάδια, 
3 βίδες

Κομμάτι 2: 
Χέρι Τροχιάς

Λ Πέρασε δύο βίδες στις 
θέσεις Λ-9 και Λ-11. 
Τοποθέτησε το Κομμάτι 
1 πάνω στις βίδες. 
Πέρασε την τρίτη βίδα 
μέσα από την άκρη του 
Κομματιού 2 και μετά 
τοποθέτησέ το πάνω 
από το Κομμάτι 1.

Γύρνα τη Σελήνη 
γύρω από τη Γη 
και παρακολούθησέ τη 
να περιστρέφεται 
στην τροχιά της.

Τοποθέτησε το Κομμάτι 
3 πάνω στις δύο βίδες 
και ασφάλισέ το με δύο 
παξιμάδια. Τοποθέτησε 
το Κομμάτι 4 πάνω στην 
τρίτη βίδα και ασφάλισέ 
το με ένα παξιμάδι.

11
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Τα τεράστια κενά ανάμεσα στα αστέρια και τους 
πλανήτες είναι αυτό που ονομάζουμε Διάστημα. 
Πέρα από λίγα αέρια και σκόνη, δεν υπάρχει 
τίποτα σε αυτό, ούτε καν αέρας. Χρειαζόμαστε 
ειδικά οχήματα που λέγονται πύραυλοι και 
διαστημόπλοια, για να ταξιδέψουμε στο 
Διάστημα.

ΗΛΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
Το Ηλιακό Σύστημα περιλαμβάνει 
τους πλανήτες, τα φεγγάρια και 
άλλα αντικείμενα που ταξιδεύουν 
στο Διάστημα γύρω από τον 
Ήλιο. Μαθαίνουμε περισσότερα 
για το Ηλιακό Σύστημα 
στέλνοντας διαστημόπλοια 
να το εξερευνήσουν.

Ερμής

Ήλιος

Αφροδίτη Γη

Σελήνη

ΚρόνοςΔίας

Ουρανός
Ποσειδώνας

Άρης

Οι διαστημικοί σταθμοί 
είναι μεγάλα 
διαστημόπλοια που 
παραμένουν στο 
Διάστημα κοντά στη Γη 
και φιλοξενούν 
αστροναύτες.Οι περισσότερες μηχανές και κινητήρες που 

χρησιμοποιούνται στη Γη δε λειτουργούν 
στο Διάστημα, επειδή χρειάζονται αέρα, 
οι πύραυλοι όμως λειτουργούν.

Πύραυλος

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ΔΔΣ)

Τα διαστημόπλοια 
τα οποία 
ταξιδεύουν γύρω 
από τη Γη 
ονομάζονται 
δορυφόροι.

Τηλεσκόπιο 
Χαμπλ 
(Hubble)

Μη επανδρωμένα 
διαστημόπλοια που 
στέλνονται σε άλλους 
πλανήτες λέγονται 
διαστημικοί 
ανιχνευτές.

Ο διαστημικός ανιχνευτής 
Βόγιατζερ 2  (Voyager 2)

© Quarto Publishing plc, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2019
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ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ
Τη δεκαετία του 1950, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής και η Σοβιετική Ένωση συναγωνίζονταν 
για το ποια θα στείλει πρώτη πυραύλους 
στο Διάστημα και ανθρώπους στη Σελήνη. 
Αυτό ονομάστηκε Διαστημικός Αγώνας.

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΥΡΑΥΛΟ R-7 
Θα χρειαστείς:

4 παξιμάδια, 4 βίδες

1 ροδέλα
16 16

13

10

13

10

13

Η Π Δ Δ Δ Η ΠΗ Πέρασε μία βίδα στο 
κέντρο του Κομματιού 
5. Τοποθέτησε το 
Κομμάτι 5 πάνω στη 
βίδα στο Η-16, έτσι 
ώστε η άλλη βίδα τώρα 
να βρίσκεται πάνω από 
το Δ-13.

Πέρασε δύο βίδες 
στη βάση στις 
θέσεις Η-16 και 
Π-16. Τοποθέτησε 
τη ροδέλα πάνω 
στη βίδα στο Π-16.

Σπρώξε τον 
μεταφορέα προς 
τα εμπρός για να 
πλησιάσει την εξέδρα 
και να μετακινήσει 
τον πύραυλο σε θέση 

εκτόξευσης.

Τοποθέτησε το Κομμάτι 
7 πάνω από τις βίδες 
στα Δ-10, Δ-13, Η-16 
και Π-16. Βίδωσε 
παξιμάδια και στις 
τέσσερις βίδες.

Πέρνα μία βίδα 
στο Κομμάτι 6. 
Τοποθέτησε το 
Κομμάτι 6 δίπλα 
στο Κομμάτι 5, έτσι 
ώστε η βίδα του 
να βρίσκεται πάνω 
από το Δ-10.

Κομμάτι 5: 
Εξέδρα 
Εκτόξευσης

Κομμάτι 7: Μεταφορέας

Κομμάτι 6: 
Πύραυλος

1944 
Πύραυλος V-2, το 
πρώτο φτιαγμένο 
από άνθρωπο 
αντικείμενο στο 
Διάστημα.

1946 
Πύραυλος V-2, η 
πρώτη φωτογραφία 
από το Διάστημα.

1957
Ο Σπούτνικ 2 
(Sputnik 2) 
μετέφερε το πρώτο 
ζώο, ένα σκυλί, τη 
Λάικα, σε τροχιά. 
Εκτοξεύθηκε από 
έναν πύραυλο R-7.

1957 
Ο Σπούτνικ 1 (Sputnik 1), 
ο πρώτος τεχνητός 
δορυφόρος σε τροχιά, 
εκτοξεύθηκε από 
έναν πύραυλο R-7.

1961
Ο Γιούρι Γκαγκάριν, 
ο πρώτος άνθρωπος 
στο Διάστημα, μέσα στην 
κάψουλα Βοστόκ 1 
(Vostok 1).

1969 
Ο Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος 
άνθρωπος που πατάει στη Σελήνη. 
Το διαστημόπλοιό του, το Απόλλο 11, 
εκτοξεύθηκε από έναν πύραυλο που 
λεγόταν Κρόνος V (Saturn V).

1976
Βάικινγκ 1 (Viking 1), η πρώτη 
επιτυχής προσεδάφιση στον 
Άρη. Εκτοξεύθηκε από τον 
πύραυλο Τιτάνας 3Ε.

1990
Το Διαστημικό 
Τηλεσκόπιο Χαμπλ 
εκτοξεύθηκε από το 
διαστημικό λεωφορείο 
Ντισκάβερι (Discovery).

1981
Κολούμπια (Colombia), 
η πρώτη αποστολή 
διαστημικού λεωφορείου.

1998
Ξεκινάει η κατασκευή 
του Διεθνούς Διαστημικού 
Σταθμού (ΔΔΣ). Τον 
επισκέφθηκε ο Βρετανός 
αστροναύτης Τιμ Πικ 
το 2015-2016.

© Quarto Publishing plc, 2017 / Εκδόσεις Ψυχογιός, 2019
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ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
Ένα διαστημόπλοιο μεταφέρεται στο 
Διάστημα από έναν πύραυλο. Όταν 
παίρνουν μπρος οι κινητήρες του 
πυραύλου, πετάγονται φλόγες και ο 
πύραυλος εκτοξεύεται στον ουρανό.

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΠΥΡΑΥΛΟ ΣΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ
Ένας πύραυλος μεταφέρεται στην 
εξέδρα εκτόξευσης στο Διαστημικό 
Κέντρο Κένεντι από ένα γιγάντιο 
φορτηγό που ονομάζεται 
ερπυστριοφόρος μεταφορέας και 
κινείται με ρυθμό σαλιγκαριού.

Ένα διαστημόπλοιο που 
μεταφέρεται στο Διάστημα 
από έναν πύραυλο αποκαλείται 
το φορτίο του πυραύλου.

Επιπλέον πύραυλοι 
που λέγονται 
ενισχυτές δίνουν 
μεγαλύτερη ώθηση 
για την απογείωση.

Οι πύραυλοι είναι μακριοί 
και λεπτοί, ώστε να 
ταξιδεύουν στον αέρα 
γρηγορότερα.

Οι κινητήρες των πυραύλων 
καίνε καύσιμα για να φτιάξουν 
τον πύρινο πίδακα που 
σπρώχνει τον πύραυλο ψηλά 
στον ουρανό και στη συνέχεια 
στο Διάστημα.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σχεδόν ολόκληρος ο πύραυλος είναι 
γεμάτος καύσιμα. Οι κινητήρες του 
πυραύλου τα καίνε πολύ γρήγορα. Ένας 
πύραυλος χρειάζεται λιγότερο από δέκα 
λεπτά για να φτάσει στο Διάστημα.

ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ
Αν ο πύραυλος μεταφέρει αστροναύτες, 
αυτοί είναι ξαπλωμένοι στις θέσεις 
τους μέσα σε ένα μικρό διαστημόπλοιο. 
Ένα τέτοιο επανδρωμένο διαστημόπλοιο 
συνήθως αποκαλείται κάψουλα 
ή θαλαμίσκος.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΤΗΣΗ
Το διαστημόπλοιο μεταφέρεται στην άκρη 
ενός πυραύλου. Στο Διάστημα, 
αποκολλάται από τον πύραυλο και 
ξεκινάει την αποστολή του μόνο του.

Ο πύραυλος περιτριγυρίζεται 
από πύργους που τον 
υποστηρίζουν και τον 
προστατεύουν από τις αστραπές.

Θα χρειαστείς:

Κομμάτι 9: 
Υποστήριξη

Κομμάτια 10-11: 
Μεγάλος Καπνός

Κομμάτια 12-13: 
Μικρός Καπνός

Κομμάτι 14: 
Πύραυλος

7 παξιμάδια, 7 βίδες

Κομμάτι 8: Προωθητήρες

12

12 12

13

13 13

13

16

16 16

Κ

Κ Κ

K

Η

Η Η

Δ

Δ Δ

Π

Π Ν

Ν

Ν Π

9

9 9

9

Πέρασε τις ανάλογες βίδες στις 
θέσεις Κ-9, Η-12, Ν-12, Κ-13, 
Δ-16 και Π-16. Τοποθέτησε 
το Κομμάτι 8 πάνω και από 
τις 6 βίδες.

Πέρασε μία βίδα μέσα από την τρύπα 
στην κορυφή του Κομματιού 9 και μετά 
τοποθέτησέ το πάνω από τις βίδες στις 
θέσεις Κ-9 και Κ-13. Τοποθέτησε τα Κομμάτια 
12-13 πάνω από τις βίδες στα Η-12 και 
Ν-12 και σφίξε χαλαρά με δύο παξιμάδια.

Τοποθέτησε τα Κομμάτια 10-11 
πάνω από τις βίδες στα Δ-16 
και Π-16 και σφίξε χαλαρά 
με δύο παξιμάδια.

Τοποθέτησε το Κομμάτι 14 πάνω 
από τη βίδα στο Κομμάτι 9 και τις 
δύο βίδες στα Κ-9 και Κ-13. Σφίξε 
με τρία παξιμάδια.

Εκτόξευσε τον πύραυλο σπρώχνοντάς τον 
προς τα πάνω. Δες τον καπνό να στροβιλίζεται 
καθώς οι φλεγόμενοι πίδακες εμφανίζονται 
από τους προωθητήρες του πυραύλου!

U
S
A9 κινούμενες 

κατασκευές

Αποσπώμενο 
πλαίσιο 
εργαστηρίου

Σαφείς επεξηγήσεις για 
το πώς λειτουργεί κάθε 
κατασκευή

Οδηγίες 
βήμα βήμα

50+ εξαρτήματα για 
τις κατασκευές με 
παξιμάδια και βίδες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Φτιάξε 9 απίθανα διαστημικά μοντέλα που κινούνται!

Ο διαδραστικός 
οδηγός για την 

εξερεύνηση του 
Διαστήματος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550
www.psichogios.gr * e-mail: info@psichogios.gr
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Ανακάλυψε τις εκπληκτικές μηχανές που χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση του 
Διαστήματος –από πυραύλους και ρομποτικά οχήματα μέχρι διαστημικά λεωφορεία 

και σταθμούς– και μετά φτιάξε τα δικά σου διαστημικά μοντέλα!

Απαραίτητο για τους μελλοντικούς αστροναύτες, αυτό το διαδραστικό βιβλίο περιέχει μοναδικές 
πληροφορίες για τον συναρπαστικό κόσμο του Διαστήματος και όλα όσα χρειάζεσαι για να 

συναρμολογήσεις 9 κινούμενα μοντέλα. Απλώς ακολούθησε τις οδηγίες βήμα βήμα για 
να βιδώσεις γρανάζια, ράβδους και τροχούς πάνω στο διάτρητο εργαστήριο και θαύμασε 

τη Σελήνη να κινείται γύρω από τη Γη, έναν πύραυλο να εκτοξεύεται και άλλα πολλά!

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ

ΔΙΑΣΤΗΜ
ΙΚΕΣ

ΔΙΑΣΤΗΜ
ΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ

19

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Ορισμένοι από τους θαλαμίσκους του Διεθνούς 

Διαστημικού Σταθμού προορίζονται για να ζουν εκεί 

οι αστροναύτες. Σε κάποιους άλλους εργάζονται. 

Οι θαλαμίσκοι εργασίας είναι γεμάτοι ράφια με 

εξοπλισμούς με τους οποίους πραγματοποιούνται 

όλων των ειδών τα επιστημονικά πειράματα.

ΦΤΙΑΞΕ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟ ΣΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΟΣ
Οι αστροναύτες αιωρούνται μέσα στον 

διαστημικό σταθμό σαν να μην έχουν 

καθόλου βάρος. Μπορούν να σταθούν 

στους τοίχους ή στο ταβάνι ακριβώς σαν 

να ήταν το πάτωμα.

Οι αστροναύτες 

πρέπει να 

γυμνάζονται 

σκληρά για να 

διατηρήσουν τη 

φόρμα τους στο 

Διάστημα. 

Αφιερώνουν έως 

και δύο ώρες 

κάθε μέρα σε 

μηχανήματα 

άσκησης.

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Οι αστροναύτες φοράνε διαστημικές 

στολές για να βγουν στο Διάστημα. 

Η στολή είναι φτιαγμένη από σκληρά, 

αεροστεγή υλικά και παρέχει όλα όσα 

χρειάζεται ο αστροναύτης.

Οι αστροναύτες περνούν πολύ 

από τον ελεύθερό τους χρόνο 

παρατηρώντας τη Γη από τα 

παράθυρα.

Ο χώρος μέσα στους θαλαμίσκους του διαστημικού 

σταθμού είναι όσος και μέσα σε ένα αεροπλάνο 

Τζάμπο Τζετ.

Οι αστροναύτες 

κοιμούνται σε 

υπνόσακους 

στερεωμένους στον 

τοίχο ώστε να μην 

αιωρούνται.

Τα σκουπίδια του διαστημικού σταθμού δεν 

μπορούν να πεταχτούν στο Διάστημα, οπότε τα 

παίρνει μαζί του το ρομποτικό διαστημόπλοιο που 

παραδίδει προμήθειες.

Θα χρειαστείς:

Κομμάτι 33: Θαλαμίσκος 1 Κομμάτι 34: Θαλαμίσκος 2

Κομμάτι 35: 
Κόμβος

Κομμάτι 36: 
Αστροναύτης 1

Κομμάτι 19 (πίσω μεριά): 
Αστροναύτης 2Κομμάτι 11 (πίσω μεριά): 

Επιστήμονας 1

Κομμάτι 37: 
Επιστήμονας 2 5 παξιμάδια, 5 βίδες

14

14

14

14

Θ

Θ

Θ

Θ

I

I

I

I

10

10

10

10

5

5

5

5

Ξ

Ξ

Ξ

Ξ

Τοποθέτησε πέντε 
βίδες στις θέσεις 
Θ-5, I-10, Ξ-10, 
I-14 και Ξ-14.

Σύνδεσε τα Κομμάτια 33 

και 34 και τοποθέτησέ 

τα πάνω από τις βίδες 

στα I-10, Ξ-10, I-14 
και Ξ-14. Τοποθέτησε 

το Κομμάτι 35 πάνω 
από τη βίδα στο Θ-5.

Τοποθέτησε το 
Κομμάτι 36 πάνω από 

τη βίδα στα I-14 και 
Ξ-14 και ασφάλισέ το 

με δύο παξιμάδια.

Τοποθέτησε το Κομμάτι 

11 πάνω από τη βίδα 
στο Ξ-10. Τοποθέτησε 

το Κομμάτι 37 πάνω 
από τη βίδα στο I-10. 
Τοποθέτησε το Κομμάτι 

19 πάνω από τη βίδα 

στο Θ-5. Ασφάλισε τα 

κομμάτια με παξιμάδια.

Κούνα τον 
Αστροναύτη 1 μπρος 
πίσω για να δεις 
τον Αστροναύτη 2 
και τους δύο 
επιστήμονες να 
δουλεύουν σε 
μηδενική βαρύτητα!
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