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Κυλινδροςκόπιο - δφο εικόνεσ- μία κίνθςθ 
Οπτικό προ-κινθματογραφικό παιχνίδι 

Τα Κυλινδροςκόπιο είναι ζνα προ-κινθματογραφικό οπτικό παιχνίδι. 
Βαςίηεται ςτο οπτικό φαινόμενο μετείκασμα  με το οποίο ςυνθκίηεται να εξθγείται 
το πώσ και γιατί βλζπουμε εικόνεσ να κινοφνται ςτον κινθματογράφο, ςτθν 
τθλεόραςθ ι ςτον υπολογιςτι.   
(π.χ. ςτον κινθματογράφο μοιάηει να βλζπουμε μία ςυνεχόμενθ κίνθςθ ενώ 
πραγματικά βλζπουμε 24 μεμονωμζνα καρζ να προβάλλονται κάκε 
δευτερόλεπτο!) 

Το Κυλινδροςκόπιο είναι ζνα διπλωμζνο χαρτί με δφο ςχζδια. Το ζνα ςχζδιο 
βρίςκεται ςτθν πάνω πλευρά του διπλωμζνου χαρτιοφ (εξώφυλλο) και το άλλο 
ςτθν εςωτερικι πλευρά. Μία απλι εφαρμογι, ιδανικι για τθν πρώτθ απόπειρα, 
είναι ζνα πρόςωπο που αλλάηει ζκφραςθ. 

www.kinoumeno.gr 

Τυλίγουμε το εξώφυλλο ςφυχτά γφρω από ζνα μολφβι. Ώςτε να αποκτιςει μία 
‘κυλινδρικι τάςθ’. 
Κουνώντασ το μολφβι αριςτερά και δεξιά βλζπουμε διαδοχικά τισ δφο εικόνεσ. 
Όςο πιο γριγορα κουνιςουμε το μολφβι μασ, τόςο πιο γριγορθ είναι θ κίνθςθ... 
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Κυλινδροςκόπιο - δφο εικόνεσ- μία κίνθςθ 
Οπτικό προ-κινθματογραφικό παιχνίδι 

Παραδείγματα που ζχουν δθμιουργιςει παιδιά 3θσ δθμοτικοφ ςτθ Σχολι Χιλλ:  
http://www.youtube.com/watch?v=toCAAtuZSpU&feature=youtu.be 

Υλικά: 
 Μολφβι, γόμα 
 Χαρτί Α4 
 Ψαλίδι 
 Μαρκαδόροι 

www.kinoumeno.gr 

Παραδείγματα που ζχουν δθμιουργιςει παιδιά δθμοτικοφ ςτθ Σζριφο:  
https://www.youtube.com/watch?v=Oyn3UPoM9LE 

Παραδείγματα στο διαδίκτυο 

Πείραμα Φυςικισ: Κινοφμενο Σχζδιο 
http://tinanantsou.blogspot.gr/2012/01/blog-post_441.html?spref 

Οδηγίες κατασκευής: 

http://www.youtube.com/watch?v=toCAAtuZSpU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Oyn3UPoM9LE
http://tinanantsou.blogspot.gr/2012/01/blog-post_441.html?spref
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Θαυματρόπιο - δφο εκόνεσ ςε ζνα 
Οπτικό προ-κινθματογραφικό παιχνίδι 

www.kinoumeno.gr 

 
3. Ζωγραφίηουμε πρώτα τθν εικόνα που κα είναι ςτο εςωτερικό μζροσ του 
διπλωμζνου χαρτιοφ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Διπλώνουμε το χαρτί για να ηωγραφίςουμε το εξώφυλλο. Μασ βοθκάει ότι 
‘φζγγει’ θ πρώτθ μασ ηωγραφιά μζςα από το χαρτί.  

      Θα διαφοροποιιςουμε το πρόςωπο μασ με οδθγό το ςκίτςο που φαίνεται από         
      κάτω. 

1. Διπλώνουμε ζνα χαρτί Α4 ςτα τζςςερα.. 
 
2. Κόβουμε το χαρτί ςτθν μζςθ ώςτε να δθμιουργθκεί ζνα μακρόςτενο χαρτί με 
τςάκιςθ ςτθ μζςθ.  
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Θαυματρόπιο - δφο εκόνεσ ςε ζνα 
Οπτικό προ-κινθματογραφικό παιχνίδι 

www.kinoumeno.gr 

 Αν κάποιοσ είναι αριςτερόχειρασ, κα πρζπει να φτιάξει  τθν καταςκευι ώςτε να 
είναι δεξιά θ τςάκιςθ του διπλωμζνου χαρτιοφ. 

 
 Μετά τθν εφαρμογι με τθν αλλαγι ζκφραςθσ ενόσ προςώπου, δοκιμάςτε 

άλλου τφπου κινοφμενεσ ηωγραφιζσ. 
 
 Αν ςθκώνεται το μζςα χαρτί και θ καταςκευι ςασ κουνιζται πολφ, ςτερεώςτε  

το κάτω χαρτί με λίγθ κολλθτικι ταινία ςτο τραπζηι. 
 

Tips 

5. Τυλίγουμε το εξώφυλλο γφρω από το μολφβι μασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Κουνάμε αριςτερά και δεξιά το μολφβι μασ. Το εξώφυλλο τυλίγεται γφρω από το 
μολφβι και αποκαλφπτεται το ςκίτςο που είναι ςτο μζςα χαρτί. 


