Kỹ Thuật Hàng Ngày
Cất Cánh
Hãy thử làm những vật bay đơn giản này chỉ bằng những vật dụng tìm thấy ở nhà.
Tàu Lượn Vòng Tròn
Những gì bạn cần:

Bạn phải làm gì:

• Ống Hút

1. Cắt một mảnh giấy cứng thành các dải
rộng 1" dài 5". Bạn sẽ cần 3 dải cho mỗi
tàu lượn.

• Giấy cứng (giấy xây dựng, phiếu chỉ
mục, bưu thiếp rác)
• Kéo
• Băng keo

Những việc cần thử:
• Điều gì xảy ra nếu bạn thêm nhiều
vòng vào ống hút?
• Điều gì xảy ra nếu bạn thay đổi chiều
dài của ống hút?

2. Cuộn tròn 1 dải thành vòng nhỏ và dán hai
đầu lại với nhau.
3. Tạo một vòng lớn hơn bằng cách dán 2 dải
vào nhau ở đầu của chúng trước khi cuộn
thành vòng.
4. Băng hai chiếc vòng vào mỗi đầu ống hút,
giữ cho ống hút ở bên trong các vòng. Đảm
bảo rằng cả hai vòng đều được căn thẳng.
5. Phóng tàu lượn bằng cách cầm nó ở giữa
ống hút và ném nó lên không trung giống
như bạn làm với một chiếc máy bay giấy.

Cá Bay
Những gì bạn cần:

Bạn phải làm gì:

• Giấy

1. Cắt một dải giấy có rộng 1” dài 6”.

• Kéo

2. Đo 1” từ đầu dải và cắt 1/2”.

• Thước kẻ

Những việc cần thử:
• Hãy thử sử dụng các chiều rộng và
chiều dài giấy khác nhau. Bạn có thể
làm cho nó quay nhanh không? Bạn
có thể làm cho nó lướt chậm không?

3. Đo 1” từ đầu đối diện và cắt 1/2” thứ hai ở
phía đối diện.
4. Xoắn giấy lại và trượt hai chỗ cắt lại với
nhau để tạo thành con cá.
5. Giữ nó trong không khí và thả nó xuống.

978-264-4200 • 177 Main Street (Route 27) • Acton, MA 01720 •discoveryacton.org

