
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Α. Μηνύματα Ασφαλείας
1.Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν ξεκινήσετε.
2.Θα χρειαστείτε έναν ενήλικα για να σας βοηθήσει.
3.Αυτό το σετ και το ολοκληρωμένο προϊόν του περιέχουν
μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν
κίνδυνο πνιγμού. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω
των 3 ετών.

4.Ο γύψος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στην
μύτη και στον λαιμό. Χειριστείτε τον με προσοχή. Μην
βάλετε υλικό στο στόμα και αποφύγετε την εισπνοή σκόνης.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με κρύο νερό
και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν ο ερεθισμός συνεχίσει.

1.Πάντα να εργάζεστε σε μια επίπεδη, στέρεη επιφάνεια.
Καλύψτε την επιφάνεια εργασίας με εφημερίδα για να την
προστατέψετε και για να σας βοηθήσει με το καθάρισμα.

2.Ο υγρός γύψος μπορεί να λεκιάσει. Φορέστε παλιά ρούχα ή
μια ποδιά καθώς εργάζεστε. Πλύνετε οποιοδήποτε λεκιασμένο
ρούχο ξεχωριστά. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα
προσώπου για περαιτέρω προστασία.

3.Πετάξτε την σκόνη γύψου στα σκουπίδια. Μην ρίξετε την
σκόνη γύψου στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα καθώς αυτό
μπορεί να βουλώσει την αποχέτευση.

1.Απαλά αποξύστε τον γύψο με την επίπεδη πλευρά του εργαλείου σκαψίματος. Όταν
ο Δισκοβόλος του Μύρωνα αρχίζει να ξεπροβάλλει, σκάψτε προσεχτικά.

2.Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να ξεσκονίσετε τον υπόλοιπο γύψο από το άγαλμα. Μην
φυσήξετε την σκόνη.

3.Το να υγραίνετε τον γύψο με ένα ψεκαστήρα νερού θα κάνει το σκάψιμο ευκολότερο.
4.Χρησιμοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να σκουπίσετε την σκόνη που έχει απομείνει.

Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα αποτελούσε σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής
και της αγωγής των νέων. Και αυτό γιατί οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η υγεία του
σώματος πρέπει να συμβαδίζει με την πνευματική υγεία. «Νους υγιής εν σώματι υγιή»,
όπως έλεγαν. Διεξάγονταν πολλοί αθλητικοί αγώνες με κυριότερους τους Ολυμπιακούς
αγώνες. Η διοργάνωση ήταν κάθε τέσσερα χρόνια στην Αρχαία Ολυμπία και
συμμετείχαν Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Τους νικητές οι πόλεις τους υποδέχονταν
σαν ήρωες.

Β. Πριν ξεκινήσετε

Γ. Περιεχόμενα

Δ. Ανασκαφή

Ε. Ψυχαγωγικά Στοιχεία

Ένα πλαστικό άγαλμα ύψους 9 εκατοστών ενσωματομένο σε
καλούπι γύψου,1 ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο σκαψίματος,1 πινέλο και λεπτομερείς οδηγίες.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΜΟΥΜΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Α. Μηνύματα Ασφαλείας
1.Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν ξεκινήσετε.
2.Θα χρειαστείτε έναν ενήλικα για να σας βοηθήσει.
3.Αυτό το σετ και το ολοκληρωμένο προϊόν του περιέχουν
μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πνιγμού. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

4.Ο γύψος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στην
μύτη και στον λαιμό. Χειριστείτε τον με προσοχή. Μην
βάλετε υλικό στο στόμα και αποφύγετε την εισπνοή σκόνης.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με κρύο νερό
και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν ο ερεθισμός συνεχίσει.

1.Πάντα να εργάζεστε σε μια επίπεδη, στέρεη επιφάνεια.
Καλύψτε την επιφάνεια εργασίας με εφημερίδα για να την
προστατέψετε και για να σας βοηθήσει με το καθάρισμα.

2.Ο υγρός γύψος μπορεί να λεκιάσει. Φορέστε παλιά ρούχα ή
μια ποδιά καθώς εργάζεστε. Πλύνετε οποιοδήποτε λεκιασμένο
ρούχο ξεχωριστά. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα
προσώπου για περαιτέρω προστασία.

3.Πετάξτε την σκόνη γύψου στα σκουπίδια. Μην ρίξετε την σκόνη
γύψου στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα καθώς αυτό μπορεί να
βουλώσει την αποχέτευση.

Ένα πλαστικό άγαλμα ύψους 9 εκατοστών ενσωματομένο σε
καλούπι γύψου, 1 ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο σκαψίματος,
1 πινέλο και λεπτομερείς οδηγίες.

1.Απαλά αποξύστε τον γύψο με την επίπεδη πλευρά του εργαλείου σκαψίματος. Όταν
η αιγυπτιακή μούμια σας αρχίζει να ξεπροβάλλει, σκάψτε προσεχτικά.

2.Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να ξεσκονίσετε τον υπόλοιπο γύψο από το άγαλμα. Μην
φυσήξετε την σκόνη.

3.Το να υγραίνετε τον γύψο με ένα ψεκαστήρα νερού θα κάνει το σκάψιμο ευκολότερο.
4.Χρησιμοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να σκουπίσετε την σκόνη που έχει απομείνει.

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν πιστοί οπαδοί της ζωής μετά τον θάνατο. Για να επιβιώσει όμως
η ψυχή ενός νεκρού ανθρώπου στον επόμενο κόσμο το σώμα του έπρεπε να συντηρηθεί.
Για να εμποδίσουν το σάπισμα των σωμάτων, οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν μια μέθοδο που
λέγονταν μουμιοποίηση κατα την οποία το σώμα προετοιμαζόταν προσεχτικά και μετά
τυλίγονταν σε επιδέσμους. Η μουμιοποίηση ήταν τόσο επιτυχής που οι μούμιες των
Αιγύπτιων Φαραώ, όπως αυτός, ακόμα επιζούν μέχρι και σήμερα.

Β. Πριν ξεκινήσετε

Γ. Περιεχόμενα

Δ. Ανασκαφή

Ε. Ψυχαγωγικά Στοιχεία
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.

ΚΙΝΕΖΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Α. Μηνύματα Ασφαλείας
1.Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν ξεκινήσετε.
2.Θα χρειαστείτε έναν ενήλικα για να σας βοηθήσει.
3.Αυτό το σετ και το ολοκληρωμένο προϊόν του περιέχουν
μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πνιγμού. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

4.Ο γύψος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στην
μύτη και στον λαιμό. Χειριστείτε τον με προσοχή. Μην
βάλετε υλικό στο στόμα και αποφύγετε την εισπνοή σκόνης.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με κρύο νερό
και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν ο ερεθισμός συνεχίσει.

1.Πάντα να εργάζεστε σε μια επίπεδη, στέρεη επιφάνεια.
Καλύψτε την επιφάνεια εργασίας με εφημερίδα για να την
προστατέψετε και για να σας βοηθήσει με το καθάρισμα.

2.Ο υγρός γύψος μπορεί να λεκιάσει. Φορέστε παλιά ρούχα ή
μια ποδιά καθώς εργάζεστε. Πλύνετε οποιοδήποτε λεκιασμένο
ρούχο ξεχωριστά. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα
προσώπου για περαιτέρω προστασία.

3.Πετάξτε την σκόνη γύψου στα σκουπίδια. Μην ρίξετε την σκόνη
γύψου στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα καθώς αυτό μπορεί να
βουλώσει την αποχέτευση.

Ένα πλαστικό άγαλμα ύψους 9 εκατοστών ενσωματομένο σε
καλούπι γύψου, 1 ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο σκαψίματος,
1 πινέλο και λεπτομερείς οδηγίες.

1.Απαλά αποξύστε τον γύψο με την επίπεδη πλευρά του εργαλείου σκαψίματος. Όταν
ο Κινέζος πολεμιστής σας αρχίζει να ξεπροβάλλει, σκάψτε προσεχτικά.

2.Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να ξεσκονίσετε τον υπόλοιπο γύψο από το άγαλμα. Μην
φυσήξετε την σκόνη.

3.Το να υγραίνετε τον γύψο με ένα ψεκαστήρα νερού θα κάνει το σκάψιμο ευκολότερο.
4.Χρησιμοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να σκουπίσετε την σκόνη που έχει απομείνει.

Μέχρι τα μέσα του 3 αιώνα Π.Χ, η Κίνα ήταν χωρισμένη σε μικρές πολιτείες οι οποίες
βρίσκονταν συνεχώς σε πόλεμο. Το 221 Π.Χ, ο ηγέτης Κιν, Κιν Σι Χουάνγκτι, έγινε
αυτοκράτορας. Ένωσε την Κίνα για πρώτη φορά και σταθεροποίησε τους νόμους της
χώρας, την γραφή, τα λεφτά, τις μονάδες βάρους και τις μονάδες μέτρησης. Όταν ο
αυτοκράτορας Κιν πέθανε το 210 Π.Χ, θάφτηκε σε έναν υπέροχο τάφο. Ο τάφος
φυλασσόταν από έναν στρατό χιλίων κεραμεικών πολεμιστών, όπως αυτός.

Β. Πριν ξεκινήσετε

Γ. Περιεχόμενα

Δ. Ανασκαφή

Ε. Ψυχαγωγικά Στοιχεία
ου

00-06003



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.

ΑΓΑΛΜΑ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Α. Μηνύματα Ασφαλείας
1.Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά πριν ξεκινήσετε.
2.Θα χρειαστείτε έναν ενήλικα για να σας βοηθήσει.
3.Αυτό το σετ και το ολοκληρωμένο προϊόν του περιέχουν
μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πνιγμού. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

4.Ο γύψος μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στην
μύτη και στον λαιμό. Χειριστείτε τον με προσοχή. Μην
βάλετε υλικό στο στόμα και αποφύγετε την εισπνοή σκόνης.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με κρύο νερό
και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν ο ερεθισμός συνεχίσει.

1.Πάντα να εργάζεστε σε μια επίπεδη, στέρεη επιφάνεια.
Καλύψτε την επιφάνεια εργασίας με εφημερίδα για να την
προστατέψετε και για να σας βοηθήσει με το καθάρισμα.

2.Ο υγρός γύψος μπορεί να λεκιάσει. Φορέστε παλιά ρούχα ή
μια ποδιά καθώς εργάζεστε. Πλύνετε οποιοδήποτε λεκιασμένο
ρούχο ξεχωριστά. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα
προσώπου για περαιτέρω προστασία.

3.Πετάξτε την σκόνη γύψου στα σκουπίδια. Μην ρίξετε την σκόνη
γύψου στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα καθώς αυτό μπορεί να
βουλώσει την αποχέτευση.

Ένα πλαστικό άγαλμα ύψους 9 εκατοστών ενσωματομένο σε
καλούπι γύψου, 1 ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο σκαψίματος,
1 πινέλο και λεπτομερείς οδηγίες.

1.Απαλά αποξύστε τον γύψο με την επίπεδη πλευρά του εργαλείου σκαψίματος. Όταν
το άγαλμά Μάγια σας αρχίζει να ξεπροβάλλει, σκάψτε προσεχτικά.

2.Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να ξεσκονίσετε τον υπόλοιπο γύψο από το άγαλμα. Μην
φυσήξετε την σκόνη.

3.Το να υγραίνετε τον γύψο με ένα ψεκαστήρα νερού θα κάνει το σκάψιμο ευκολότερο.
4.Χρησιμοποιήστε ένα νωπό ύφασμα για να σκουπίσετε την σκόνη που έχει απομείνει.

Ο μεγάλος πολιτισμός των Μάγια της Κεντρικής Αμερικής έφτασε στο αποκορύφωμα του
γύρω στα 1.700 χρόνια πριν. Οι Μάγια έχτισαν μεγάλες πόλεις όπου την κάθε μια την
κυβερνούσε ο δικός της βασιλιάς. Μελέτησαν τις τέχνες, τις επιστήμες και τα
μαθηματικά και ήταν οι πρώτοι άνθρωποι στην περιοχή που ανέπτυξαν ένα σύστημα
γραφής. Η θρησκεία έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή των Μάγια. Οι Μάγια
λάτρευαν τους θεούς, όπως αυτός, και έχτιζαν ναούς σε σχήμα πυραμίδας προς τιμήν
τους.

Β. Πριν ξεκινήσετε

Γ. Περιεχόμενα

Δ. Ανασκαφή

Ε. Ψυχαγωγικά Στοιχεία
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