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ВСТУП
 Космічний транспорт. Винахід Ціолковського
Видатний учений К.Е. Ціолковський на зламі ХІХ і ХХ ст. розрахував
необхідні для польоту в космосі параметри ракети. Ракета мала бути
багатоступінчастою: щойно черговий ступень виробить паливо й окислювач ,
його відразу слід відкинути, щоб полегшити конструкцію ракети.
4 жовтня 1957 р. ракета конструкції Корольова С. Р-7 вивела в космос
перший штучний супутник землі – це й стало початком космічної ери.
 Перша людина в космосі
Перша людина в космосі — це звучить, погодьтеся. І нею став Юрій
Гагарін. Це сталося 12 квітня 1961 року. Після Гагаріна було багато інших
відважних космонавтів з різних країн, але він назавжди вписав своє ім’я в
історію людства, ставши першим з людей, хто побував у відкритому космосі.
 Космічний апарат
Космічний апарат – загальна назва технічних пристроїв, що
використовуються для виконання різноманітних завдань у космічному просторі.
 Типи космічних апаратів
За режимом роботи:
-

штучні супутники землі;
міжпланетні станції;
космічні кораблі;
орбітальні станції;
планетоходи.

За функціями:
-

метеорологічні;
навігаційні;
науково-дослідні;
геофізичні;
розвідувальні;
військові.

 Ракета-носій
Ракета-носій – це ракета космічного призначення, апарат, що діє за
принципом реактивного руху і призначений для виведення корисного
навантаження в космічний простір.
Зробіть паперову модель ракети і здійсніть уявну подорож до таємничого
Космосу!

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Необхідні матеріали:
- Схема -розгортка ракети;
- Кольорові олівці, фломастери;
- Клей ПВА;
- Ножиці;
- Лінійка,
інструмент
для
фальцювання (це може бути
непишуча кулькова ручка)

1.Фальцювання ліній згину. Фальцювання означає згортання листа (невеликої
щільності, до 200 гр/м) з віддрукованим текстом, схемою будь-якого необхідного
формату так, щоб вигин був рівний, без браку типу вм'ятин, скосів, зморшок,
зайвих складок і подібного.
У моделюванні з паперу часто використовують непишучу кулькову ручку, як
інструмент для фальцовки. На схемі, лінія яку необхідно профальцювати
(«продавити» для чіткої лінії згину), позначена штрихпунктиром.

2.Розфарбовування деталей.
Розфарбуйте деталі ракети будьякими кольорами.

3.Вирізання деталей

4.Згинання деталей. Деталі ракети
необхідно
зігнути
по
штрихпунктирних лініях, які ви
профальцювали заздалегідь.

5.Склеювання
Спочатку необхідно склеїти по дві
деталі між собою і дати просохнути.
Потім склеїти всі частини.

РАКЕТА ГОТОВА!

