
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήσετε.
2. Συνιστάται βοήθεια και επίβλεψη από ενήλικα.
3. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν
χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5. Να εργάζεστε πάντα σε μια σταθερή κι επίπεδη επιφάνεια εργασίας και να προσπαθείτε να κρατάτε τον χώρο οργανωμένο και
καθαρό.
6. Αν τα ρούχα σας έχουν λερωθεί με μπογιά να τα πλένετε αμέσως. Η στεγνή μπογιά μπορεί να αφήσει λεκέδες στα ρούχα ακόμα
και μετά το πλύσιμο. Φορέστε ποδιά ή παλιά ρούχα αν είναι απαραίτητο.
7. Να πλένετε πάντα τα χέρια σας αφότου έχετε χρησιμοποιήσει τις μπογιές.
8. Απαιτούνται υλικά από την κουζίνα του σπιτιού σας για να πραγματοποιήσετε τα πειράμετά σας. Απαιτείται βοήθεια από ενήλικα
όταν μαζεύετε τα υλικά σας.
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2 31ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά Κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ
ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ζάρι

Πινέλο

Κυψέλη ηφαιστείου

Μπογιά Φιγούρες δεινοσαύρων x6
Ταμπλό παιχνιδιού με λεπτομερείς οδηγίες

Χρωματίστε τους δεινοσαύρους και
περιμένετε μέχρι να στεγνώσουν.

Χρωματίστε το ηφαίστειο όπως
επιθυμείτε με διαφορετικά χρώματα.

Τοποθετήστε το ηφαίστειο στο σημείο
που αναγράφεται «FINISH», δηλαδή
«ΤΕΛΟΣ» στο ταμπλό του παιχνιδιού.

Τοποθετήστε τους χρωματισμένους
δεινοσαύρους στο σημείο εκκίνησης.
Κάθε παίκτης ρίχνει το ζάρι μια φορά
και όποιος φέρει τον μεγαλύτερο
αριθμό ξεκινάει πρώτος. Μετά,
εναλλάξ ρίχνετε το ζάρι για να δείτε
πόσο μακριά μπορεί να μετακινηθεί ο
δεινόσαυρός σας. Εάν ο δεινόσαυρός
σας βρεθεί σε ένα τετράγωνο με «+»
στον αριθμό πχ. +3, κινηθείτε 3
τετράγωνα μπροστά! Αλλά, αν ο
δεινόσαυρος σας βρεθεί σε ένα
τετράγωνο με «-» στον αριθμό πχ. -3,
θα πρέπει να κινηθείτε 3 τετράγωνα
προς τα πίσω. Μάθετε ποιος μπορεί
να φτάσει στο ηφαίστειο πιο γρήγορα!

Δ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Υλικά που απαιτούνται από την κουζίνα του σπιτιού σας: ένας μεγάλος επίπεδος δίσκος, μαγειρική σόδα, ξίδι, απορρυπαντικό
για πλύσιμο πιάτων, κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, κουταλάκι του γλυκού (Ζητήστε την άδεια των ενηλίκων και βοήθεια για
να πάρετε αυτά τα υλικά για τα πειράματα.)

1. Τοποθετήστε το ηφαίστειο σε ένα μεγάλο επίπεδο δίσκο για να το φτιάξετε εκεί. Καλύψτε το τραπέζι με παλιά εφημερίδα.
Βάλτε δύο κουταλάκια του γλυκού σόδα στο ηφαίστειο. Προσθέστε μερικές σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων και κόκκινο
χρώμα ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο η λάβας θα φαίνεται πιο θεαματική.
2. Ρίξτε αργά μια κουταλιά ξίδι μέσα στο ηφαίστειο και δείτε να εκρήγνυται η λάβα.
3. Μπορείτε να προσθέτετε περισσότερο ξίδι για να προκαλέσετε μεγαλύτερη έκρηξη λάβας από το ηφαίστειο. Στο τέλος, οι
εκρήξεις θα σταματήσουν.
Παρατηρήσεις: Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία έκρηξης απεριόριστες φορές. Ωστόσο, θυμηθείτε να ξεπλύνετε το
ηφαίστειο με νερό μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη διάβρωση του πλαστικού από το υπόλοιπο ξίδι.
ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Κρατήστε τα μικρά παιδιά και τα ζώα μακριά από την περιοχή των πειραμάτων.
2. Μην τρώτε ή πίνετε στην πειραματική περιοχή.
3. Μην επιτρέπετε στα χημικά να έρθουν σε επαφή με τα μάτια ή το στόμα.

Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ο Βραχιόσαυρος, ένας τεράστιος δεινόσαυρος που εκτιμάται ότι
έχει μήκος περίπου 26 μέτρα, έτρωγε καθημερινά 90-180 κιλά
φυτών!
- Ο πρώτος δεινόσαυρος γεννήθηκε πριν από 251 εκατομμύρια
χρόνια!
- Οι δεινόσαυροι δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς! Ζουν ακόμα
ανάμεσά μας με τη μορφή των πουλιών!
- Μερικοί δεινόσαυροι είχαν ουρές μήκους άνω των 13 μέτρων! Τις
χρησιμοποιούσαν για να διατηρούν την ισορροπία τους, ενώ έτρεχαν
πολύ γρήγορα.
- Η λέξη «δεινόσαυρος» στα ελληνικά προέρχεται από τις αρχαίες
λέξεις δεινό(ς) + σαῦρος (= σαύρα), που σημαίνει «γιγαντιαίων
διαστάσεων σαύρα».
- Η λάβα και η τέφρα από τα ηφαίστεια παράγουν έδαφος πλούσιο
σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικό για καλλιέργεια! Γι' αυτό πολλοί
άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν κοντά σε ηφαίστεια παρά το γεγονός
ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Η σόδα είναι η βάση και το ξίδι είναι οξύ κι έτσι προκαλείται μια
χημική αντίδραση με βάση το οξύ. Η αντίδραση προκαλεί φυσαλίδες
διοξειδίου του άνθρακα που ανεβαίνουν στην κορυφή και παράγουν
μια έκρηξη λάβας.

ΣΤ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Πράσινο = Κίτρινο + Μπλε
Πορτοκαλί = Κίτρινο + Κόκκινο
Μοβ = Κόκκινο + Μπλε
Τιρκουάζ = Άσπρο + Μπλε + λίγο Κίτρινο

Ροζ = Άσπρο + Κόκκινο
Γαλάζιο = Άσπρο + Μπλε
Ανοιχτό Πράσινο = Κίτρινο + λίγο Μπλε
Καφέ = Κίτρινο + λίγο Μπλε + Κόκκινο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε
οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά,
παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη
συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email:
infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911556, Tel (852) 28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM

* Ανατρέξτε στον Οδηγό μίξης χρωμάτων (Ενότητα ΣΤ).

(Απαιτούνται πρόσθετα υλικά, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ)
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ & ΠΑΙΞΕ


