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(6 DARABOS – megoldások a következő oldalon)

Több, izgalmas logikai játék egy szettben: 6 darab különböző fémből készült ördöglakat.
Fejlesztik a térbeli látást, a problémamegoldó képességet, miközben szórakoztatnak.
Dolgoztasd meg az agyad és fel ne add addig amíg szét nem szedted és össze nem raktad
a fém ördöglakat 2 részét!

1.

4.

2.

3.

5.

6.

1. 88 fém ördöglakat: 8-asokat formáló elemek.
2. Hajó fém ördöglakat: Csónakot formáló elemek.
3. Kampó fém ördöglakat: Kampó alakú elemek.
4. Gyűrűk fém ördöglakat: Gyűrűket formáló elemek.
5. MW fém ördöglakat: M és a W betűket formáló elemek.
6. Kulcs alakú fém ördöglakat: Kulcsot formáló elemek.

Figyelem! 3 év alatti gyermekektől
távol tartandó,részei fulladást
okozhatnak.

A terméket 8 vagy annál idősebb
gyermekek is használhatják

Megoldások:

Első üvegházam
Az első üvegházam készletben az ellenőrzött körülmények között zajló növénytermesztéssel
ismerkedhetünk meg. A dobozban egy valódi kis üvegházat találnak. Az elvetett magok, illetve
csírák valódi növényekké nőnek, melyek megtöltik az üvegházat. Ez esetben vegyük alapul a
klasszikus iskolai babcsíráztató kísérletet!
A doboz tartalma:
3 fő szerkezetből áll: termőkamra, víztartály és virágföldtartó.
Termőkamra: 1 műanyag elem a fedőlapok rögzítéséhez, 1 felső lap lyukakkal, 1 átlátszó előlap, 1
kamrafal, hosszú labirintus elválasztók, rövidlabirintus elválasztók.
Virágföld tartó és víztartály: 8 növénytartó, 1 átlátszó virágföld tartó előlap, 1 virágföld tartó, 1
víztartály. Tartozékok: 1 csepegtető, 1 nagyító, 2 fedőlap.
Továbbá szükséges, de a doboz nem tartalmazza: szárazbab egy tasakból (vörösbab, fehérbab),
virágföld (vagy komposzt), egy kis tartály (befőttes üveg) és vatta.

1. KÍSÉRLET: NÖVESZD ÉS FIGYELD (kövesd a képes útmutató szerint)
Anyagok: víztartály és virágföld tartó. Otthoni anyagok: egy kis tartály (befőttes üveg), néhány szem
szárazbab, virágföld (vagy komposzt), vatta.
A KÍSÉRLET LÉPÉSEI
1. Először csíráztass néhány babot. Terítsd le a kis tartály aljára a vattát és önts rá egy kis
vizet, majd nedvesítsd be a vattát. Finoman nyomj bele néhány babot a vattába. Helyezd a
tartályt egy meleg helyre és tartsd nedvesen a vattát. Néhány nap után a babok elkezdenek csírázni.
Most átrakhatod a babokat a virágföld tartóba.
2. Öntsd félig vízzel a víztartályt. Helyezd a víztartályra a virágföld tartót, a nyitott oldalával feléd.
Csúsztasd az átlátszó lapot a virágföld tartó elejére. Töltsd fel a virágföld tartót virágfölddel vagy
komposzttal és öntözd meg egy kicsit, nedvesítsd meg a földet. Óvatosan tegyél néhány kicsírázott
babot a földbe.
3. Tedd a készletet az ablakpárkányra, hogy fényt kapjon.

2. KÍSÉRLET: LABIRINTUS
A KÍSÉRLET LÉPÉSEI
1. Ismételd meg a fenti 1. és 2. részt. Csíráztass néhány babszemet és ültesd át a
virágföld tartóba, egyet mindegyik leválasztott részbe.
2. Most tervezd meg a labirintust. Helyezd a hosszú és a rövid elválasztókat a termőkamra
falába, hogy a növény a kialakított labirintusban nőjön, az aljától a tetejéig.
3. Helyezd a termőkamra előlapját e helyére és a fedőlapját a virágtartóra.
4. Helyezd a fedőlap kártyákat az elejére és helyezd rá a műanyag fület, hogy a kártyát a
helyén tartsa. Ellenőrizd, hogy a két kártya átfedi egymást, így nem szivárog át a fény a
termelőkamrába. Fedj le három lyukat a felsőlapon a tartalék elválasztókkal, hogy a
fény csak egy lyukon keresztül jusson be (a fedetlen lyuk lesz a "kijárat" a labirintusból).

5. Nézd meg a növények növekedését az elkövetkező napokban. Átmenetileg vedd le a
kártya fedelét, nézd meg mi történik a labirintusban. Győződj meg arról, hogy amikor
később visszateszed a helyére a fény bejutása a labirintusba gátolva van.

3. KÍSÉRLET: NÖVEKEDÉSI VERSENY
A KÍSÉRLET LÉPÉSEI
1. Ismételd meg a fenti 1. és 2. részt. Csíráztass néhány babszemet és ültesd át a
virágföld tartóba, egyet mindegyik leválasztott részbe. Most oszd a termelőkamrát az
elválasztók segítségével két egyenlő részre. Helyezd a termelőkamrát a virágföld tartóra.
Tedd a helyükre az elő- és a fedőlapot.
2. Fedd le az egyik felét az előlap kártyával, rögzítsd a műanyag fület, hogy teljesen sötét
legyen azon az oldalon. Tedd az egészet egy ablakpárkányra, szemben a fénnyel.
3. Nézd meg mi történik az elkövetkező napokban. Melyik növény nyeri meg a versenyt?

Hibaelhárítás
Van rá esély, hogy a növény zsákutcába kerül a labirintusban. Ha nem találja meg a kiutat,
akkor elhervad. Ha ez történik, óvatosan távolítsd el a fedelét, távolítsd el a blokkoló elválasztó
részt és hagyd, hogy a növény tovább növekedjen. Ez a helyzet akkor is előfordulhat, ha a
növény más fényforrást érzékel egy kis résen. Ha ez történik, csomagold a termőkamrát egy
darab alumínium fóliába annak érdekében, hogy teljesen fénymentes legyen, kivéve a nyílást a
tetején. Amíg csak egy fényforrás létezik, a növény képes kell legyen arra, hogy megtalálja a
kiutat a labirintusból.
Biztonsági utasítások
1. Mielőtt munkához látna, alaposan olvassa át az útmutatót. A termék használatához felnőtt
jelenléte és felügyelete javasolt.
2. A játékszett és a belőle készített késztermék apró részeket tartalmaz, melyeknek lenyelése
fulladást okozhat, 3 éven aluli gyermektől tartsa távol.
3. A játékot 8 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.

Anatómiai laboratórium társasjáték

A Biológiában nagyon fontos a gyakorlati tudás is, melynek elsajátításában remek társ az Anatómia
Laboratórium játék, mely az emberi test anatómiai kirakója.

Fedezd fel játékosan az emberi test működését. Az anatómia laboratórium felfedi számodra az
emberi test látható és szabad szemmel láthatatlan részeit. A tudományos játékban a gyerekek saját
maguk építhetnek fel egy emberi csontvázat, melyben a belső szerveket is elhelyezhetik.
A játék segít a gyerekekkel megismertetni az emberi testet és annak legfőbb alkotóelemeinek
felépítését, hiszen az emberi test az iskolában a biológia tantárgy fontos részét képezi.
Rengeteg hasznos ismeretet meríthetnek belőle a gyerekek, melyeket később aztán az iskolában is
kamatoztathatnak. A szett 29 részes (összeépíthető emberi csontváz), állványon.

Anatómia laboratórium társasjáték előnyei:
•

Kreatív készlet, 9 éves kortól ajánlott a gyermekek számára

•

Fejleszti a kreativitást, a képzeletet és támogatja a finom motoros készségeket

•

Megismerteti a gyermekeket az emberi anatómia és az orvostudomány lenyűgöző világával.

•

Ez lehetővé teszi számukra, hogy jobban megismerjék az emberi testet.

Biztonsági utasítások
1. Használata felnőtt jelenléte és felügyelete mellett javasolt.
2. A játékszett apró részeket tartalmaz, melyeknek lenyelése fulladást okozhat, 3 éven aluli
gyermektől tartsa távol.
3. A játékot 9 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.

Alkoss kristályokat

Készítsen 6 különböző kristályt. Ismerje meg a kristályosítás folyamatát.

Tartalma: Műanyag tégely, Kristály adalék, félgömb alakú kristály alap, Keverő pálca

Használati utasítás:
1. Töltse meg a tégelyt 230 ml forralt vízzel.
2. Adja hozzá a kristály adalékot és alaposan keverje össze.
3. Várja meg, míg a készítmény lehűl 40 °C fokra és helyezze a félgömb alakú kristály alapot a
tégely aljára. Ne tegye rá a tégelyre a tetőt!
4. A kristály legjobban pormentes helyen növekedik kb. 20 °C környékén. Hagyja a kristályt
legalább 48 órán át érintetlenül. (Gyermekek elől elzárva).
5. Amikor a kristály már elég nagy, óvatosan öblítse le egy kis vízzel. Ha túl sok víz megy a
kristályra vagy túl sokáig önti rá a vizet akkor a kristály egy darabja letörhet.
6. Szárítsa meg a kristályt (pl. papírtörlővel), hogy a sérülésektől megóvhassa a készítményt.

Hogyan működik?
Amikor az adalékot a forró vízhez adta, az adalék olyan kis részekre oszlik szét, amely szemmel nem
látható. A folyadékot telített oldatnak hívják, mert ha még több adalékot adunk hozzá, akkor már nem
oldódik fel a vízben. Amikor a víz lehűl, már nem tudja a részecskéket oldott állapotban tartani, ezért
a részecskék elkezdenek összeállni. Ebből keletkezik a kristály.

Biztonsági utasítások:
1. Használat után mindig mosson kezet!
2. A használat után a környezetre káros anyagokat távolítsa el a környezetvédelmi szabályoknak
megfelelően.
3. Körültekintően győződjön meg róla, hogy minden üres tégely és vissza nem zárható csomag
kidobásra került.
4. Használatához védőszemüveg szükséges.
Figyelmeztetés:
8 év alatti gyermekektől távol tartandó.
Szülői felügyelet mellett használható.
Használat előtt olvassa el a használati utasítást, majd tartsa be azokat és ne dobja ki a leírást.
Ne engedje, hogy a vegyi anyagok az Ön testrésze bármely részével érintkezzenek, legfőképpen a
szemekkel és a szájjal.

Összetevők:
Sárga: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát ) CAS# 7722-76-1), kalcium-szulfát-dihidrát (CAS# 1010141-4), CI 16185 pigment (CAS# 915-67-3).
Zöld: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát ) CAS# 7722-76-1), kalcium-szulfát-dihidrát (CAS# 10101-414), CI 74260 pigment (CAS# 85256-45-7).
Piros: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát ) CAS# 7722-76-1), kalcium-szulfát-dihidrát (CAS# 1010141-4), CI 45430 pigment (CAS# 16423-68-0).
Kék: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát ) CAS# 7722-76-1), kalcium-szulfát-dihidrát (CAS# 10101-414), CI 42090 pigment (CAS#3844-45-9).
Lila: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát ) CAS# 7722-76-1), kalcium-szulfát-dihidrát (CAS# 10101-414), CI 16185 pigment (CAS# 915-67-3).
Fehér: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát ) CAS# 7722-76-1), kalcium-szulfát-dihidrát (CAS# 1010141-4)

Elsősegély információk:
Ha a vegyszer a szemébe került öblíts ki, illetve szükség esetén próbálja nyitva tartani. Azonnal
keressen orvosi segítséget.
Amennyiben a vegyszert lenyelte, öblítse ki száját bő vízzel, igyon friss vizet. Ne próbálja meg
hánytatni magát. Azonnal keressen orvosi segítséget.
Ha a vegyszert mélyen belélegezte menjen ki a friss levegőre.
Amennyiben az anyag bőrhöz ért, illetve égési sérülést okozott, akkor tartsa az érintett részt hideg,
folyó víz alá legalább 10 percig. Azonnal keressen orvosi segítséget.
Vigye magával a használt anyagokat. Bármilyen sérülés esetén vegyen igénybe orvosi segítséget.

Egyéb tanácsok:
Olvassa el és kövesse az utasításokat, tartsa be a biztonsági előírásokat.
A vegyszerek helytelen használata sérüléseket okozhat. Csak azokat a hozzávalókat használja, melyek
szükségesek a kísérlethez. A felnőttnek minden esetben szükséges ismertetnie a biztonsági
szabályokat, valamint a kísérlet veszélyeit a gyermekekkel. A kísérlet alatt használandó területet
tartsák szabadon és tisztán, melynek jól szellőzőnek, valamint víz elérhetőség közelében kell lennie. A
vegyi anyagokat tartalmazó csomagokat felnyitás után teljes egészében fel kell használni a kísérlet
során.

Green science – időjárás tudomány

Használati útmutató
Alakíts át egy egyszerű játék motort generátorrá, mely képes átalakítani a kezed mozgását
elektromos energiává, és így bekapcsolni a lámpát! Nincs szükség elemre, nem szennyezi a
környezetet, csupán szórakoztat. Segítségével a gyermekek megérhetik a természetben zajló
időjárási folyamatokat.

A) Biztonsági utasítások
Mielőtt munkához látna alaposan olvassa át az útmutatót. Felnőtt jelenléte és felügyelete
javasolt. A játékot 8 éven felüli gyermekeknek ajánljuk. A játékszett és a belőle készített
késztermék apró részeket tartalmaz, melyeknek lenyelése fulladást okozhat, 3 éven aluli
gyermektől tartsa távol. A csomagban levő alkatrészeket ne használja váltóáramú hálózaton, vagy
elemekkel, mert ezeket rövidre zárhatja.

B) A doboz tartalma
-1 db LED lámpa a bekötéséhez szükséges vezetékekkel,
-1 db játék motor,
-2 db fogaskerék,
-1 szett lámpa ház (összeszerelése szükséges),
-1 db átlátszó lámpabúra, csavarok, összeszerelési útmutató.
Otthonról szükség lesz egy kereszthornyos csavarhúzóra, a csavarhúzó használatához felnőtt
segítsége szükséges.

C) Összeszerelés
C1 –Rögzítse a fénykibocsátó diódát (Light Emitting Diode - LED) a lámpa házhoz. A vezetékeket
óvatosan vezesse át a lyukakon.
C2 –A rajznak megfelelően rögzítse a fogaskerekeket.
C3 – A lámpatest másik felét illessze a helyére, és rögzítse csavarokkal.
C4 – A hajtókart rögzítse a lámpatesthez.
C5 –A képnek megfelelően kösse be a motor vezetékeit. Ügyeljen a vezetékek színére, pontosan
kövesse az útmutatót. A vezetékek lecsupaszított részét dugja át a szemeken. Óvatosan csavarja
meg a vezetékek végeit, hogy a rögzítés stabil legyen.
C6 – A képnek megfelelően rakja a helyére a motort. Megjegyzés: Annak érdekében, hogy később
ne kelljen a lámpát szétszerelni, ellenőrizze le, hogy működik-e. A hajtókart tekerje az óramutató
járásával megegyező irányban.

Amennyiben a LED nem világít, ellenőrizze, hogy a vezeték végek rögzítése megfelelő-e, illetve,
hogy a kart tényleg az óramutató járásával megegyező irányban tekerte-e.
C7 – 2 db csavar segítségével rögzítse a motort.
C8 – A LED-re rakja rá a lámpaburát. Óvatosan nyomja, amíg nem rögzül a helyén. A lámpa
elkészült. Tekerje a hajtókart az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a lámpa
világítson!
Probléma megoldás: Ha a hajtókart nem tudja tekerni, kicsit zsírozza be a tengelyt. Erre a célra a
konyhában használt olajak megfelelnek. Az olajozást felnőtt felügyelet mellett végezzék. Ha a
csavarok lelazulnának, a hajtókart tekerje megfelelő pozícióba, majd húzza meg a csavarokat. Ha
a lámpa nem világít, először is ellenőrizze a vezetékek csatlakozását. Próbálja meg ellenkező
irányban tekerni a hajtókart. Ha a lámpa így is felvillan, akkor a motor vezetékei fordítva lettek
bekötve. Leveheti a motorról a borítást és kicserélheti a két vezetéket, de ha nem akarja
szétszedni a lámpát így is hagyhatja, ebben az esetben a hajtókart az óramutató járásával
ellenkező irányban kell hajtani.

D) Játékok
1. Hogyan lehet a motort generátorként használni?
Ha egy mágnest egy fémhurkon átvezetünk (vagy ha egy mágnes köré helyezett tekercset
mozgatunk), akkor elektromos áramot tud generálni. A játék motorral ezt az elvet használtuk, a
vezetékek a központi tengely köré vannak tekerve. A motor belsejében két mágnes van, így
amikor a hajtókart megtekerjük a központi tengely forog, és áram generálódik, ami elégséges a
LED lámpa bekapcsolásához. Ezt a jelenséget elektromágneses indukciónak nevezik, ami a
generátor működésének alapja.
2. Tiszta energia
A hajtókar forgatása a kar munkájával (fizikai erő igénybevétele) történt, így a lámpát újra és újra
fel lehet kapcsolni. A dinamós lámpa az egyetlen zöld energiával működő világítótest.
Használatához nincs szükség elemre, bárhol, bármikor, bármeddig használható. Ideális téma
lehet tudományos kiállításokon, jó módszer arra, hogy bemutassuk és elmeséljük a többieknek,
hogyan lehet elektromos áramot generálni.
3. Újra felhasználható
Világszerte rengeteg műanyag palackot dobnak ki nap mint nap. Ezek a műanyagok lassan
bomlanak le, így komoly környezeti terhelést okoznak. Segítse a környezet védelmét, hasznosítsa
újra a palackokat, készítsen valami izgalmasat. A dinamó lámpa átmérője megegyezik a legtöbb
palack nyakának belső átmérőjével. Egyszerűen távolítsa el az eredeti átlátszó burát. Csavarja a
helyére a palackot. Egy különleges lámpát alkotott. A palackot ki is díszítheti, egyharmadáig akár
fel is töltheti vízzel. Hajtsa a kart. És nézze, hogyan tükröződik vissza a lámpa fénye a vízről.

Konyhai tudomány
Gyakorold konyhai tudományodat kicsit másképpen! A játék segítségével egy igazán látványos
kísérletet valósíthatsz meg az otthonodban, melynek végeredménye ez esetben egy krumpli óra.
Vond be szüleidet is és kísérletezzen együtt az egész család! Környezettudatosságra nevelő öko játék.
A krumplik helyett kísérletezhetünk üdítővel és egyéb különféle folyadékokkal is pl. sós vízzel,
gyümölcslével, vagy gyümölcsökkel (citrommal, naranccsal, paradicsommal).
A doboz tartalma:
1.
2.
3.
4.

digitális óra két vezetékkel,
két pohár,
átlátszó ragasztószalag,
réz- és cink-lapok

A krumplióra elkészítése
1. lépés: Egy réz- és egy cink-lapból készíts elektróda párt. A vezeték lecsupaszított végét óvatosan
dugd át a fémlapok végén lévő lyukon. Csavard össze a vezeték végét, hogy biztosítsd a stabil
kötést. A csatlakozást fedd be egy öntapadós ragasztószalaggal.

2. lépés: Az óra fekete vezetékét (negatív pólus) kötsd a cinklaphoz. Az óra piros vezetékét (pozitív
pólus) kötsd a rézlaphoz. Most már az alkatrészek össze vannak kötve.

3. lépés: A réz- és cinklapokat szúrd bele a krumplikba a képen bemutatott módon. Ügyelj rá, hogy a
fémlapok ne érhessenek egymáshoz. Az órának most el kell indulnia.

Az óra beállítása
1. A beállítás lépései: Amikor először szúrtad be a fémlapokat a krumplikba, akkor az óra kijelzője
felvillan, és „12:00” órát fog mutatni. Nyomd meg az „A” jelű gombot, és az óra elindul, a középen lévő
két kis pont villogni kezd. Nyomd meg kétszer a „B” jelű gombot a hónap beállításához, majd az „A”
jelű gomb nyomogatásával válaszd ki a megfelelő hónapot. A kapott eredmény elfogadásaként nyomd
meg a „B” gombot, így tovább lépsz a nap beállítására. Az „A” jelű gomb nyomogatásával állítsd be a
napot. „B” gombbal elfogadod, majd tovább lépsz az óra beállításába. Az „A” jelű gomb
nyomogatásával állítsd be az órát. „B” gombbal elfogadod, majd tovább lépsz a perc beállításába. Az
„A” jelű gomb nyomogatásával állítsd be a percet. „B” gombbal elfogadod. Miután a perc beállítását is
elfogadtad, nyomd meg még egyszer az „A” jelű gombot. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.
2. Az óra használata: Alapállapotban az óra a beállított időt mutatja. A dátum megtekintéséhez egyszer
nyomd meg az „A” gombot. Két másodperc elteltével a kijelzőn ismét megjelenik az idő. A
másodpercek megjelenítéséhez kétszer nyomd meg az „A” jelű gombot. A pontos időt akkor láthatod
újra, ha ismét megnyomod az „A” jelű gombot.
Probléma megoldás
Ha az óra számlapjáról eltűnnek a számok, a következőket kell ellenőrizned:
1. Várj egy kicsit, néha egy kis időbe telik, mire megjelennek a számok a kijelzőn
2. Ellenőrizd, hogy nem rozsdásodtak-e be a fémlapok. Amennyiben rozsdásak lennének,
csiszolópapírral tisztítsd meg a felületüket.
3. Próbáld meg egymáshoz közelebb szúrni a fémlapokat (vigyázz, nehogy összeérjenek). A
vezetőképesség jobb lesz, ha az elektródák közelebb vannak egymáshoz.
4. Ha ennek ellenére nem történik semmi, ellenőrizd a csatlakozásokat. Bizonyosodj meg róla, hogy
az alkatrészek pontosan érintkeznek. Ellenőrizd a polaritásokat is, figyelj oda a negatív (fekete) és a
pozitív (piros) kivezetések megfelelően vannak-e összekötve.
5. Ellenőrizd, hogy egymáshoz érnek-e a vezetékek és fémlapok, nem történt-e rövidzárlat.
Biztonsági előírások
- A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült.
-A csomag és a késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Kérjük, ne
adja a játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek.
- A fém alkatrészek szélei élesek lehetnek. Összeszerelésnél felnőtt segítsége javasolt.
- A csomagban levő alkatrészeket ne kötsd elemre vagy hálózatra, mert elektromos zárlatot
okozhatsz.
- Külső elektromos zavar következtében időnként kikapcsolhat az LCD óra kijelzője. Ilyenkor az órát
újra kell indítani (RESET) és visszatér a normál működés.

Item: 4588
Hunor: 20356

D) Újrafelhasznált gyöngyök készítése
Naponta több millió tonna papírt dobnak a szemétbe világszerte. Miért ne hasznosítsuk újra a
kidobott színes papírlapok egy részét, és készítsünk belőlük gyönyörű gyöngyöket, majd csodás

Alkoss zöldben - tekercselt papír gyöngyök
Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük, olvassa végig a
használati útmutatót, mielőtt a játékot a gyermeknek
adná. Ne adja a játékot 3 évesnél fiatalabb gyermeknek,
mert a lenyelhető apró részek fulladást okozhatnak.

ékszereket és kiegészítőket? Egyedi ajándéktárgyak, melyeket igazi „zöld” üzenetek kíséretében
küldhetsz el barátaidnak.
gyöngy forma – papír alakja

gyöngy forma – papír alakja

A) Biztonsági előírások
1.

Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót.

2. A játék csak felnőtt felügyelettel használható.
3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült.
4. A csomag és a segítségével elkészített tárgyak apró részeket tartalmaznak, melyek lenyelése
fulladást okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől.

papír gyöngy. Használhatsz napilapokat, magazinok

B) A csomag tartalma
Papír tekerő szerszám külön fogantyúval, előnyomott papír csíkok,
gumi, ragasztó, műanyag szivacsfejű ecset és részletes leírás.
C) Összeszerelési útmutató

A legtöbb papír újrafelhasználható, készíthető belőle

Tekerő
fogantyú

lapjait, ajándék csomagolópapírokat. Minden olyan papír
megfelel erre a célra, aminek a vastagsága megfelelő a
szerszámba. Vágd a papírlapot 20 cm-es csíkokra. A
különböző formájú papírdarabokból különböző formájú

Tekerő szerszám
A csomagban egy speciális, tekerő szerszámot találsz, melynek
segítségével egyszerűen készíthetsz papírgyöngyöket. A szerszám
két részből áll. Egyszerűen csavard a helyére a fogantyút a képen

gyöngyök készülnek. A különböző gyöngyformákat az
U alakú

alábbi táblázatban tudod megtekinteni.

fogantyú

A gyöngytekerő szerszámodnak van egy speciális

látható módon, és már el is kezdheted a gyöngyök készítését.

Gyöngyök készítése
Segíteni szerettünk volna neked, hogy gyorsan el tudd kezdeni a
gyöngykészítést, ezért előnyomott papírokat tettünk a csomagba.
Csúsztasd a papír szélesebb végét a szerszámon lévő tengely köré a képen látható módon.
Néhányszor tekerd körbe a papírt a tengely körül. Támaszd meg a papírt az ujjaddal, tartsd a
középvonalban tekerés közben. Hagyd abba a tekerést, amikor a papírból már csak 5 cm van
szabadon. A szivacsfejű ecsettel kenj kevés ragasztót a papír végére, majd folytasd a tekerést.
Óvatosan csúsztasd le az elkészült gyöngyöt a szerszámról. A csodaszép gyöngyöd elkészült.

kupakja, ami illeszkedik a legtöbb műanyag palackra.
Használat előtt csavard a szerszámot egy üres,
kimosott palack nyakára. A szuper gyöngykészítő
szerszám, tároló edénnyel elkészült. Így az elkészített

Speciálisan kialakított nyílás, amin
keresztül bedobhatod a gyöngyöket a
palackba.

gyöngyök rögtön a gyűjtőedénybe pottyannak.
Egyedi ékszerek

E) Egyedi „zöld” ékszerek készítése
Ha elkészültél egy adag gyönggyel, itt az ideje, hogy

köss dupla

nyakláncot vagy karkötőt készíts belőlük. Egyszerűen

csomót

fűzd

fel

a

gyöngyöket

a

csomagban

található

gumiszálra. Igazán egyszerű és mulatságos.
F) Egyéb ötletek

papír

Ha sok papírgyöngyöt készítettél, akkor nagyobb
ragasztó
5 cm

munkákat is készíthetsz, pl. papír függönyt, vagy
ecset

mozaik képet. A móka határtalan!

Papírfüggöny készítése: Fűzz fel egy szálra 30-40 db
papírgyöngyöt. A szálakat kösd egy farúdra – a csodaszép papírfüggöny elkészült.

Gyöngy mozaik: A papírgyöngyökből mozaik képet is készíthetsz. Először egy kartonpapír lapon
tervezd meg a képet. A gyöngyöket színek szerint csoportosítva készítsd el, az előre megtervezett
képnek megfelelően. mielőtt a gyöngyöket ragasztóval rögzítenéd a kartonlapon. Hagyd a képet
teljesen megszáradni. A mozaik mestermű elkészült.

Eco Science Toy
Biztonsági előírások
Szülők figyelmébe: Kérjük, olvassa el az utasításokat, mielőtt odaadná gyermekének a játékot.
1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót.
2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges.
3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült.
4. A csomag és a késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Kérjük ne adja a
játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek.
5. A fém alkatrészek szélei élesek lehetnek. Összeszerelésnél felnőtt segítsége javasolt.
6. A rövidzárlatok elkerülése érdekében, az elemtartó belsejében lévő érintkezőkhöz ne nyúlj fém tárggyal.

Összeszerelés
A Robot összeállításához pontosan kövesd az alábbi lépéseket. A szövegben levő sorszámok megfelelnek a
képeken levő sorszámoknak.
Elem
1. Vedd elő a test alaplapot. Egyik oldalán van két fém lyuk. A test gyűrűket illeszd a lyukakba. A gyűrűkön lévő
csapok illeszkednek az alaplap széleitől kb. 2 cm-re levő lyukakba. Az alaplap felől csavarozd a test gyűrűket az
alaplapra.
2. Fordítsd meg az alaplapot, vagyis az alaplap álljon test gyűrűkön és a motor-tartó, valamint fogaskerék ház
legyen feléd. Az elemtartó a lapos felületre illeszkedik, az alaplap tőled távolabbi oldalán, a kapcsoló pedig a
fogaskerék ház mellett van. Először a vezetékeket óvatosan dugd át az alaplapon levő két kicsi négyzet alakú
lyukon. A fekete vezetéket a jobb oldali lyukon, a pirosat pedig a bal oldali lyukon vezesd át.
3. Az elemtartót úgy helyezd az alaplapra, hogy a rajta levő lyukak pontosan az alaplapon levő lyukak felett
legyenek. Ügyelj rá, nehogy az elemtartó vezetékei beszoruljanak az alaplap és az elemtartó közé. Két csavar
segítségével rögzítsd az elemtartót. Még ne tegyél elemet a tartóba.
Motor és tengely
4. Óvatosan dugd át a motoron levő vezetékeket az alaplapon levő négyzet alakú lyukakon. A piros vezetéket a
jobb oldali, a feketét pedig a bal oldali lyukon dugd át. Csúsztasd a motort a motor tartóba.
5. Helyezd a tengelyt az alaplap tetején kialakított tengely tartóba. A tengelyen levő fogaskeréknek illeszkednie
kell a motor tengelyén levő fogaskerékkel. Tegyél kevés kenőanyagot a fogaskerékre. A konyhában használatos
étolaj megfelel erre a célra.
6. Tedd a helyére a motor tengely fedelet, majd a négy pöcök segítségével pattintsd a helyére. Négy csavarral
rögzítsd a fedelet az alaplaphoz.
7. Óvatosan, de határozottan pattintsd a tengely két végén a helyükre a műanyag lábakat, ügyelj rá, hogy a két
lábon a magas részek ellenkező irányába nézzenek.
Vezetékek csatlakoztatása
8. Össze kell kötni az elemtartó és a motor vezetékeit. Először a motor piros vezetékét az elemtartó fekete
vezetékével az alaplapon lévő egyik fém lyukba. Nyomd a végelzárót a lyukba, hogy biztosítsd a vezetékeket. A
motor fekete vezetékét és az elemtartó piros vezetékét dugd a másik lyukba. Ezt is rögzítsd végelzáróval.

A testgyűrűk felszerelése
9. Az egyik testgyűrűt illeszd az alaplapra szerelt alsó testgyűrűre. A lyukakat helyezd egymás fölé, majd csavarral
és csavaranyával rögzítsd egymáshoz a két darabot.
10. A másik test gyűrűvel is hasonlóan járj el, de ez alkalommal a csavar behelyezése előtt egy csavar rögzítőt is
húzz a csavarra, mielőtt a két test gyűrűt összecsavaroznád.
Lábak, karok, szemek
11. A hosszú távtartót szúrd az elemtartó alatti ékbe, majd biztosítsd csavarral.
12. A rövid távtartót pattintsd a test gyűrű külső felére, majd rögzítsd csavarral.
13. A csavarszárat nyomd a test gyűrűre szerelt csavar rögzítőkbe. A fogókezeket nyomd a csavarszárak másik
végére.
14. Az egyik fém rudacska végén készíts hurkot, majd csavarral rögzítsd az egyik szem alaplaphoz. Ugyanígy
készítsd el a másik szemet is. A mozgó szem hátsó részéről vedd le a ragasztó védőfóliáját, majd ragaszd a
szemeket az alaplapra. A fém rudacskák másik felét csavarral rögzítsd a test alaplapra, az elemtartó közelében. A
fém rudacskákat tetszésed szerinti formára hajlíthatod. Ha spirál alakúra szeretnéd hajlítani, akkor a képnek
megfelelően egy ceruza szárára tekerd rá a rudacskát, majd húzd ki a ceruzát.
Utolsó lépések
15. Csúsztass egy üres, tisztára mosott üdítős dobozt a test gyűrűk közé. Szükség esetén kicsit lazítsd meg a
csavarokat, majd a doboz behelyezése után ismét húzd meg a csavarokat.
16. Tegyél egy „AA” típusú ceruzaelemet az elemtartóba. Az elem negatív pólusa (a lapos vége) az elemtartó
rugós végéhez kerül. Amikor a motor jár, a kapcsoló egyszeri megnyomásával lehet leállítani. Tedd a helyére az
elemtartó fedelét, majd rögzítsd csavarral. Gratulálunk! A Dobozos robot elkészült. Indítsd útnak, kapcsold be a
motort. A robot sétálni kezd, egyik oldaláról a másikra billeg és berregő hangot hallat. A lábak különféle
beállításaival különféle járásokat kísérletezhetsz ki.
Problémamegoldás
Ha a motor nem működik:
• Ellenőrizd a vezetékek csatlakozását.
• Ellenőrizd, hogy az elem precízen lett-e behelyezve az elemtartóba (16. lépés)
• Ellenőrizd, hogy új elemet használtál-e.
• Ellenőrizd, hogy a fogaskerekek összeérnek-e.
• Ellenőrizd, hogy van-e kenőanyag a fogaskerekeken. Szükség esetén az alaplapon lévő lyukon keresztül is
bejuttathatsz egy kis kenőanyagot.

Régészeti játék

Használati utasítás
Áss elő egy régészeti leletet a gipszből! A készletben egy nagy gipsztömböt találsz, amiben egy
dinoszaurusz csontváz van. Először a szerszámokkal kezdd el megbontani a gipszet, és ha már előtűnik
egy-egy darab, akkor az ecsettel tudod letisztogatni a maradékot róluk. Amint kiszabadítottad a
csontvázat, össze tudod állítani, így szobád dísze lehet.

A termék használata javítja a szem- és kéz koordinációt, fejleszti a látást, valamint az észlelést.

Készlet tartalma:
1 db dinoszaurusz modell (16 részes)
1 db agyagtömb,
1 db ecset,
1 db véső,
1 db kalapács
Doboz mérete: 29,5 x 29,5 x 5 cm.
Anyag tömb mérete: 17 x 11 x 3,5 cm.
A feltárás lépései:
1. Készítsen elő egy újságpapírt, hogy a gipsz megbontása során képződött törmelék ne
szóródjon szét túlságosan.
2. Használja a dobozban található segédeszközöket a csontváz kiszabadításához. Legyen óvatos,
nehogy a csontváz darabjai megsérüljenek.
3. Amint a darabok kivehetők, tisztogassa meg őket az ecsettel, majd vízzel öblítse le.
A tömb anyaga szintetikus gipsz. Használat során körültekintően bánjon vele.

Biztonsági utasítások
1. Mielőtt munkához látna, alaposan olvassa át az útmutatót. A termék használatához felnőtt
jelenléte és felügyelete javasolt.
2. A játékszett és a belőle készített késztermék apró részeket tartalmaz, melyeknek lenyelése
fulladást okozhat. 3 éven aluli gyermektől tartsa távol.
3 A játékot 6 éven felüli gyermekeknek ajánljuk.
4. Az agyag részeit ne dobja a mosdó lefolyóba, mert dugulást okozhat.

