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ВСТУП
З уроків історії відомо, що близько двох тисяч років тому, у Китаї стали
виготовляти повітряні змії. На початку їх виготовляли в релігійних цілях,
деякий час використовували у військовій справі. Починаючи з 18 століття
повітряні змії застосовували у дослідних і наукових цілях. Але найчастіше
повітряні змії служили для розваг як дітей, так і дорослих, на відпочинку та під
час свят.
Для побудови повітряних зміїв використовувалися найрізноманітніші
матеріали. Каркаси зміїв виготовлялися з дерева, бамбуку, очерету, а в наш час
використовують більш сучасні синтетичні, пластмасові палички, прутики або
трубочки.
Для обшивання, несучої поверхні повітряних зміїв, спочатку
застосовували пір'я птахів, шкіру тварин, шовкові тканини. Зараз при
конструюванні повітряних зміїв використовуються легкі, міцні синтетичні
тканини і плівки.
Конструкції повітряних зміїв з часом змінювалися. Якщо спочатку вони
були схожі на міфічних істот, у вигляді драконів, птахів, зміїв (від чого вони і
отримали назву повітряні змії), то в даний час конструктори, творці повітряних
зміїв надають їм найнеймовірніші форми і геометричні фігури.
За конструкцією повітряні змії діляться на прості плоскі,
багатоплощинні або коробчаті, об'ємні, безкаркасні або надувні. Також
повітряні змії діляться на некеровані і керовані, які можуть виконувати різні
фігури вищого пілотажу.
Останнім часом повітряні змії набирають все більш велику
популярність як у дітей так і у дорослих. По всьому світу проводяться різні
конкурси та фестивалі повітряних зміїв. Відкрито фабрики з виготовлення
повітряних зміїв.
Серед різних номінацій в конкурсах повітряних змій, проводяться
конкурси міні зміїв. Рекомендацій по конструкції, за матеріалами, немає, але за
габаритами зміїв є одне обмеження: міні змій повинен в будь-якій проекції
вписуватися в коло діаметром 20 см.
Дана методична розробка служить не для виготовлення повітряного
змія для якогось конкурсу, а для подальшої популяризації повітряних зміїв.
Даний вид змія може бути легко виготовлений, за допомогою
дорослого, першокласником і навіть дитиною більш молодшого віку. Для його
виготовлення можуть бути використані звичайні матеріали, які можна знайти в
кожному будинку.
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2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
На самому початку виготовлення повітряного міні змія розглянемо
креслення.

Міні змій, згідно зазначеного креслення, складається з 4 складових
елементів, каркаса: обшивки, хвоста і леєра (два останніх на кресленні не
вказані)
Каркас змія може бути зібраний з двох деталей - бамбукових,
дерев'яних, синтетичних або пластмасових рейок однакової довжини 20 см або
кілька великих до 30 см і діаметром 2-3 мм. Можна використовувати смужки
фанери розміром 2х2 мм або 3х1 мм. Добре для цього підходять бамбукові
палички для шашлику розміром 30 см. Але у них відразу необхідно відрізати
гострий кінець 0,5-1 см (щоб не вколотися і не отримати травму). Одну рейку
розрізаємо навпіл.
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Для складання каркаса необхідно заготовити з консервної банки або
кришки для консервування металеву смужку 30х4 мм. Вона необхідна для
додання каркасу жорсткості.
Збірку каркаса проводимо згідно ескізу:

Місця з'єднань, нитки проклеюємо клеєм ПВА або "Дракон" і даємо час
на висихання.
Для обтягування змія можна використовувати папір, поліетиленову
плівку (наприклад від харчових пакетів "майка"), тонку легку синтетичну
тканину від старих парасольок.
Виходячи з розмірів планок каркаса, викреслює і вирізаємо шаблон
обтягування міні змія і по ньому з заготовленого матеріалу вирізаємо обтяжку.
Для обклеювання каркаса обтягуванням враховуємо наступне:
-папір до каркасу можна приклеїти клеєм ПВА, "Дракон" або скотчем
шириною 15-20 мм згідно ескізу:
-поліетиленова плівка кріпиться тільки скотчем, так як на плівці клей
тримається не надійно.
-синтетичні тканини добре клеїти клеєм "Дракон"
Для того, щоб міні змій вийшов дуже легким, для каркаса можна
використовувати бамбукові палички від старих японських-китайських циновок
і панно, а для обтягування - поліетиленові пакети для сміття.
Такі міні змії можна запускати практично в безвітряну погоду. Досить
просто йти середньою ходою, щоб змій тримався у повітрі. Ці легкі змії можна
запускати навіть у великих приміщеннях.
Для стійкого польоту змію необхідний хвіст. Він являє собою смужку з
поліетиленової плівки або паперу, (довжиною 1,5 - 2 м і шириною 2 см), з яких
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зроблена обшивка змія. Хвіст кріпимо в місці вказаному на кресленні за
допомогою клею або скотчу.
Для того, щоб запустити виготовленого змія йому потрібен леєр - нитки
№ 10, або подібні до них. Леєр прив'язується до змію в місці перетину рейок
каркаса.
Перед запуском змія в місці перетину рейок каркаса надаємо бічним
рейках V- подібну форму з кутом 150 (для чого і була потрібна металева
пластинка)

2. Вибір місця для запуску повітряного змія
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Ідеальним місцем є відкритий простір без дерев, будівель, проводів або
інших перешкод. Якщо є дерева або будівлі, то переконайтеся, що ви
перебуваєте досить далеко від них, щоб на повітряний змій не впливала
турбулентність, створювана вітром, при зіткненні його з перешкодами.
3. Техніка безпеки при запусках зміїв
Забороняється проводити запуски повітряних зміїв поблизу ліній
електропередач, автомобільних доріг, під час грози, та у місцях скупчення
людей.

Висновки
Даний методичний матеріал по виготовленню найпростішого
повітряного змія зроблений виходячи з практичного досвіду конструювання
повітряних зміїв, з урахуванням їх виготовлення з найдоступніших матеріалів.
Він може бути цікавий вчителям, для занять на уроках праці, батькам
для занять з дитиною на дозвіллі і під час відпочинку, керівникам гуртків
технічної творчості, які починають займатися конструюванням повітряних
зміїв.
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