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Κατασκευή ενός απλού κουτιού από µια σελίδα χαρτί∗ 

 
Υλικά που χρειαζόµαστε 

Μια σελίδα χαρτί σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου.  
Μπορείτε να φτιάξετε τέτοια κουτιά από χαρτιά διαφόρων µεγεθών 
αρκεί να έχουν σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου.  Το χαρτί 
φωτοτυπίας Α4 ή χαρτί από τετράδια δουλεύει µια χαρά.  Επίσης, 
σελίδες από περιοδικά µπορούν να δώσουν όµορφα χρώµατα στα 
κουτιά µας, εκτός αν θέλουµε να τα χρωµατίσουµε εµείς.  
 

 

Ας το φτιάξουµε 

 

1 ∆ιπλώστε το χαρτί στη µέση, κατά µήκος της µακριάς του 
µεριάς και µετά ανοίξτε το πάλι.  Μετά από κάθε δίπλωµα, να 
πιέζετε κατά µήκος µε τα δάχτυλά σας, για να κάνετε µια καλή 
τσάκιση. 

 

2 ∆ιπλώστε και πάλι στη µέση το πάνω και το κάτω µέρος του 
χαρτιού µέχρι τη µεσαία τσάκιση που κάνατε προηγουµένως. 

 

3 Ξεδιπλώστε και πάλι το χαρτί. 

 

4 Έπειτα, διπλώστε το χαρτί κατά πλάτος της κοντής µεριάς του.  
Μόλις κάνετε την τσάκιση, ξεδιπλώστε και πάλι. 

 

5 ∆ιπλώστε τώρα στη µέση τις εξωτερικές πτυχές (δεξιά και 
αριστερά) του χαρτιού µέχρι τη µεσαία τσάκιση που κάνατε 
προηγουµένως.  Έπειτα να µην ξεδιπλώσετε το χαρτί. 

 

                                                 

∗ Πηγή:  MURPHY, P., KLAGES, E., SHORE, L. & The Exploratorium (1997) The Science Explorer Out and 
About. New York: Henry Holt & Company, pp. 26-27. 
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6 Τώρα έχετε ένα διπλωµένο χαρτί σχήµατος ορθογωνίου 
παραλληλόγραµµου µε δύο πτυχώσεις διπλωµένες στη µέση 
και τρεις τσακίσεις από πάνω προς τα κάτω.  ∆ιπλώστε κάθε 
εξωτερική γωνία του χαρτιού µέχρι να φτάσει την πρώτη 
τσάκιση που βρίσκεται κοντά της. 

 

7 Υπάρχουν δύο λωρίδες χαρτί στη µέση που δεν καλύπτονται 
από τις διπλωµένες γωνίες.  ∆ιπλώστε τις δεξιά και αριστερά 
έτσι ώστε να καλύψουν τις διπλωµένες γωνίες. 

 

8 Περάστε τα δάχτυλά σας κάτω από τη µέση των δύο στενών 
λωρίδων που µόλις διπλώσατε και σιγά-σιγά τραβήξτε προς τα 
έξω για να σχηµατιστεί το κουτί σας.  Ίσως χρειαστεί να 
τσακίσετε και πάλι µερικές πτυχώσεις του κουτιού µε τα 
δάχτυλά σας για να αποκτήσει ένα σταθερό σχήµα.  Το κουτί 
σας είναι τώρα έτοιµο!! 

 

9 Εάν θέλετε να κατασκευάσετε ένα κουτί µε καπάκι, 
ακολουθήστε ξανά τα βήµατα 1-8 µε ένα άλλο κοµµάτι χαρτί.  
Αν χρησιµοποιείτε απλό χαρτί φωτοτυπικού ή σελίδες από 
περιοδικά, τότε µπορεί το καπάκι σας να έχει το ίδιο µέγεθος 
µε το κουτί σας.  Απλά σπρώξτε το πάνω από το κουτί σας. 
∆ιαφορετικά, αν χρησιµοποιείτε λεπτό χαρτόνι, κατασκευάστε 
πρώτα το καπάκι και έπειτα το κουτί µε ένα άλλο κοµµάτι 
χαρτόνι, µε 0,3-0,5 εκ. µικρότερες διαστάσεις γύρω-γύρω.   
Για ένα πιο σταθερό κουτί µπορείτε πάντοτε να κόψετε ένα 
κοµµάτι χαρτόνι στις διαστάσεις της εσωτερικής του βάσης και 
να το τοποθετήσετε ή να το κολλήσετε µέσα στο κουτί, επάνω 
στη βάση. 

 

 

 
Παρατηρήσεις και σχόλια 

Το κουτί που φτιάξατε επιπλέει και επίσης µπορεί να γίνει βαρκούλα, ειδικά αν χρησιµοποιήσατε 
χαρτί από εξώφυλλο περιοδικού, που είναι περισσότερο ανθεκτικό στο νερό.  Μπορείτε επίσης µε 
τη βοήθεια πάντοτε του δασκάλου ή της δασκάλας σας ή ενός µεγαλύτερου να το 
χρησιµοποιήσετε για να βράσετε νερό πάνω σε ένα καµινέτο εξοχής.  Αυτό όµως το πείραµα δεν το 
κάνουµε ποτέ µόνοι ή µόνες µας γιατί είναι επικίνδυνο, αν δεν προσέξουµε!! 
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Το χαρτόκουτο που φτιάξαµε πάνω 

στο γκαζάκι. 
Το νερό στο χαρτόκουτο αρχίζει 

να βράζει 
Το νερό συνεχίζει να βράζει µέχρι 

να εξατµιστεί. 

Πάντοτε, για λόγους ασφαλείας, σταµατάµε το πείραµα µόλις δούµε ότι η ποσότητα του νερού 
µειώνεται σηµαντικά και τούτο γιατί εάν µείνει ελάχιστο νερό µέσα στο χαρτόκουτο υπάρχει 
κίνδυνος ανάφλεξης.  Συνήθως αρκούν 50-100 ml νερού για βρασµό µέσα σε χρόνο 3-6 λεπτών, 
που αρκεί για να δούµε πείραµα και να πάρουµε εναύσµατα για συζήτηση και ερµηνεία.   

Το πλεονέκτηµα αυτού του χαρτόκουτου σε σχέση µε άλλα είναι ότι δεν έχει µατίσεις ή κολλήσεις 
στον πυθµένα του κι έτσι δε χάνει νερό µέσα από σχισµές ή µικρές χαραµάδες.  Είναι καλύτερο να 
τοποθετήσετε µια µικρή κυκλική συρµάτινη σχάρα πάνω στο γκαζάκι και να ακουµπήσετε εκεί 
πάνω το χαρτόκουτο, για µεγαλύτερη ευστάθεια και ασφάλεια στο πείραµα. 

Τι συµβαίνει; 

Το χαρτί για να καεί χρειάζεται να βρεθεί σε θερµοκρασία 233 βαθµών Κελσίου (451 βαθµού 
Φαρενάιτ), τοπικά.  Με το νερό µέσα στο χαρτόκουτο, η θερµοκρασία του µέρους του χαρτόκουτου 
που έρχεται σε επαφή µε τη φλόγα από το γκαζάκι δεν υπερβαίνει τους 100 βαθµούς Κελσίου, 
εφόσον συνεχίζει να υπάρχει νερό που βράζει µέσα του. 

Επαναλαµβάνουµε, όµως, ότι ποτέ δεν δοκιµάζουµε να κάνουµε αυτό το πείραµα µόνοι µας.  
Είτε το κάνουµε στο σχολείο µε τη δασκάλα ή το δάσκαλό µας, είτε ζητάµε υποχρεωτικά τη 
βοήθεια κάποιου έµπειρου µεγαλύτερου. 

Γνωρίζετε ότι οι Ιάπωνες χρησιµοποιούν το χαρτί καθηµερινά στη ζωή τους;   
Για παράδειγµα υπάρχουν τοίχοι µε χαρτί στα γιαπωνέζικα σπίτια.  Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν 
αδιάβροχες χάρτινες οµπρέλες για προστασία από τη βροχή και φωτίζουν τους κήπους τους µε 
χάρτινα φαναράκια.  Ακόµη κάποιοι περνούν όλο τους τον καιρό προσπαθώντας να µάθουν την 
τέχνη του διπλώµατος του χαρτιού (origami) και την τέχνη της χαρτοκοπτικής (kirigami). 

 


