
ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ-ΚΡΕΜΑΣΤΟ
 A.  ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
1 πλήρες σετ των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος, 1 πλήρες σετ εξαρτημάτων σκελετού για κρέμασμα μαζί με ενώσεις, πλαστικές ράβδους
και κλωστή, 1 σετ από συναρμολογούμενους θόλους για τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, 1 σετ από λεπτομερείς οδηγίες
συναρμολόγησης με Kidz Quiz™.

ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 B.  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 
 1. Βγάλε τις χάρτινες μακέτες των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος.
2. Βάλε το "αυτάκι" από κάθε πλαστικό θόλο για πλανήτη μέσα στην εσοχή της αντίστοιχης χαρτονένιας μακέτας.
3. Βάλε το δεύτερο μισό του θόλου για πλανήτη στην αντίθετη πλευρά της χαρτονένιας μακέτας.
4. Επανάλαβε τα παραπάνω βήματα για όλους τους πλανήτες.

 C.  Γ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
 1.  Δέσε τη μία άκρη της κλωστής στην τρύπα των χάρτινων εικόνων και την άλλη άκρη στην κρεμαστή κατασκευή.

 2.  Δες το διάγραμμα που ακολουθεί για να δεις πως να συναρμολογήσεις την κατασκευή και που να το κρεμάσεις και να ισορροπήσει ο κάθε
πλανήτης. (Παρ'όλα αυτά, να έχεις υπ' όψιν σου ότι τα μεγέθη και η τοποθέτηση των πλανητών για αυτή την κατασκευή δεν αντικατοπτρίζουν
όλα τα σχετικά μεγέθη και τις αποστάσεις όπως υπάρχουν στο πραγματικό Ηλιακό Σύστημα. Εδώ, τα μεγέθη των χάρτινων μακετών και οι
θέσεις τους εξυπηρετούν κυρίως το σκοπό της ισορρόπησης της κατασκευής.)

 Πλανήτες
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 Δ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΝΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕΙ
 Κρέμασε την κατασκευή από το ταβάνι. Πρώτα άναψε το φως του δωματίου ή φώτισέ το με ένα φακό για ένα λεπτό. Μετά σβήσε το φως
και δες το κρεμαστό να φωσφορίζει ως δια μαγείας! Επαναφόρτισέ το όσο συχνά θέλεις και θα φωσφορίζει ξανά και ξανά. Η διασκέδαση
είναι απεριόριστη!

 E. Κουίζ για τα Παιδιά

 1.  Πόση είναι η διάρκεια ενός έτους στον Κρόνο;
2. Πόση είναι η διάρκεια μιας μέρας στην Αφροδίτη;
3. Ποιοι πλανήτες βρίσκονται ανάμεσα στη Γη και στον Ήλιο;
4. Ποιος πλανήτης λέγεται επίσης "δίδυμος της Γης" επειδή μοιάζουν στο μέγεθος;
5. Ποιος πλανήτης είναι επίσης γνωστός ως ο κόκκινος πλανήτης;
6. Ποιοι είναι οι πλανήτες που έχουν δακτύλιους στο Ηλιακό μας Σύστημα;
7. Ποιος πλανήτης έχει τους περισσότερους δορυφόρους;
8. Ποιος είναι ο πιο όμορφος πλανήτης για να ζήσει κανείς;

 KIDZ QUIZ™ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 1.  29,5 Γήινα έτη
2. 243 Γήινες μέρες
3. Ερμής και Αφροδίτη
4. Αφροδίτη
5. Άρης
6. Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας
7. Κρόνος - περισσότερους από 18
8. Η Γη. Χωρίς αμφιβολία!

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
 Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε
σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του σετ να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να
επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ:
(852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Προς τους Γονείς: Διαβάστε όλες τις οδηγίες
προτού παράσχετε καθοδήγηση στα παιδιά σας.
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