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Θαυματρόπιο - δφο εκόνεσ ςε ζνα 
Οπτικό προ-κινθματογραφικό παιχνίδι 

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

Το Θαυματρόπιο είναι ζνασ περιςτρεφόμενοσ δίςκοσ. Το ζνα μζροσ τθσ εικόνασ 
βρίςκεται από τθ μία πλευρά του δίςκου και το υπόλοιπο μζροσ τθσ εικόνασ ςτο 
άλλο. Το κλαςικό παράδειγμα ενόσ Θαυματρόπιου ζχει ζνα κλουβί από τθ μία 
πλευρά και ζνα πουλί από τθν άλλθ.  

www.kinoumeno.gr 

Όταν ςτρίψουμε δφο ςπαγκάκια ι λαςτιχάκι τα οποία είναι ςτερεωμζνα ςτισ δφο 
αντικριςτζσ πλευρζσ του δίςκου και περιςτραφεί γφρω από τον οριηόντιό του 
άξονα, κα δοφμε το πουλί να βρίςκεται μζςα ςτο κλουβί.  
(Όταν φτιάχνουμε Θαυματρόπια με παιδιά, ςυχνά τουσ λζω ότι ζχουμε ‘δφο ςε 
ζνα!’)  
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Θαυματρόπιο - από τθ μία το πρόςωπο ενόσ άντρα και από τθν άλλθ το καπζλο του.  
http://www.youtube.com/watch?v=dol1xOW_Qzk&feature=related 

Υλικά: 
 Μολφβι, γόμα 
 Ψαλίδι 
 Χαρτόνι 10x10 cm (ενδεικτικά)  
 2 λαςτιχάκια 
 Μαφρο ςτυλό ι μαρκαδοράκι 
 Μαρκαδόροι ι/και ξυλομπογιζσ 
Κεςεδάκι από γιαοφρτι ι κάτι άλλο ςτρογγυλό με διάμετρο περίπου 10cm (όχι 
μεγαλφτερο από τθν πλευρά του χαρτονιοφ για να εγγράφεται ο κφκλοσ μζςα ςτο 
τετράγωνο) 

www.kinoumeno.gr 

Παραδείγματα που ζχουν δθμιουργιςει παιδιά 3θσ δθμοτικοφ ςτθ Σχολι Χιλλ:  
http://www.youtube.com/watch?v=QAwR3cb8cj8&feature=youtu.be 

Παραδείγματα στο διαδίκτυο 

Μερικά παραδείγματα που ζχουν γίνει από παιδιά Γυμναςίου: 
https://www.youtube.com/watch?v=vypEOfWjzv8&feature=related 

Οδηγίες κατασκευής: 

http://www.youtube.com/watch?v=dol1xOW_Qzk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QAwR3cb8cj8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vypEOfWjzv8&feature=related
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4. Ζχοντασ φτιάξει τθν καταςκευι μασ, τϊρα κα φτιάξουμε τθν εικόνα μασ. 
Το ζνα μζροσ τθσ εικόνασ κα είναι από τθ μία πλευρά και το υπόλοιπο από τθν 
άλλθ. 

1. Σχεδιάηουμε ςτο ζνα χαρτόνι ζναν κφκλο. 
Αν δεν κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε ζναν διαβιτθ μασ βολεφει κάποιο 
ςτρογγυλό αντικείμενο  
 
2. Κόβουμε τον κφκλο με ψαλίδι και κάνουμε δφο τρφπεσ δεξιά και αριςτερά 
αντίςτοιχα.  
 
3. Στθ ςυνζχεια, περνάμε ζνα λαςτιχάκι μζςα από τθν κάκε τρφπα και κάνουμε μία 
κθλιά (μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςπάγκο, κορδόνι ι κορδζλα αλλά το 
λαςτιχάκι ςτρίβει πιο εφκολα) 
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 Καλφτερα να φτιάξετε το ςχζδιο πρϊτα με μολφβι και να βεβαιωκείτε ότι 
‘πζφτει’ ςωςτά θ μία εικόνα ςε ςχζςθ με τθν άλλθ.                                             
Όταν δείτε ότι όλα είναι όπωσ τα κζλετε, τότε μπορείτε να το χρωματίςετε. 

 
 Φαίνεται καλφτερα το ςχζδιο όταν φτιάξετε ζνα λεπτό μαφρο περίγραμμα 
γφρω από όλα τα ςχζδια τθσ εικόνασ ςασ, ειδικά τα ανοιχτόχρωμα. 
 
 Προσοχή!!! Επειδι ο δίςκοσ περιςτρζφεται γφρω από τον οριηόντιο άξονα κα 

πρζπει τα ςχζδιά ςασ να είναι ‘ανάποδα μεταξφ τουσ’. Δθλαδι, όταν ζχετε 
ςχεδιάςει τθ μία πλευρά κα ςτρίψετε το χαρτόνι όπωσ κα το ςτρίψετε με τα 
λαςτιχάκια (και όχι όπωσ κα γυρίηατε ζνα κομμάτι χαρτί αν κζλατε να 
ςχεδιάςετε από τθν πίςω πλευρά). Αυτό μπορεί να ςασ μπερδζψει τθν πρϊτθ 
φορά αλλά αν το δείτε ςτθν πράξθ δε κα ςασ φανεί δφςκολο.                                   
Αν κάνετε το λάκοσ, ςβιςτε τθν μία πλευρά και ξαναδοκιμάςτε. 

 
 Τθν πρϊτθ φορά που κα φτιάξτε Θαυματρόπιο δοκιμάςτε ζνα ςχζδιο που να 

μθν ζχει μεγάλεσ απαιτιςεισ ωσ προσ το πϊσ κα ςυμπζςει το ζνα ςχζδιο ςε 
ςχζςθ με το άλλο, πχ κάλαςςα από τθ μία και ιλιοσ από τθν άλλθ, ι ακόμα πιο 
απλά βοφλεσ από τθ μία και ρίγεσ από τθν άλλθ.  

 
 

Tips 


