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ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

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

Δραστηριότητα 1

ΤΙ ΕΛΚΕΙ ΕΝΑΣ
ΜΑΓΝΗΤΗΣ;

Δραστηριότητα 3

Τοποθετήστε το βατραχάκι και τους μαγνήτες
κρίκους, όπως φαίνεται
στην αριστερή πλευρά
της εικόνας. Πιέστε τον
μαγνήτη που αιωρείται
προς τα κάτω και έπειτα
αφήστε τον. Το βατραχάκι
και ο μαγνήτης θα αναπηδήσουν! Δοκιμάστε και
άλλες κατασκευές όπως
φαίνεται στη δεξιά πλευρά της εικόνας. Δείτε με
ποια από αυτές πηδάει
ψηλότερα το βατραχάκι.
Η μαγνητική δύναμη αυξάνεται αν τοποθετήσετε
τους μαγνήτες μαζί.

Δοκιμάστε ποια πράγματα έλκονται από τον
μαγνήτη και ποια όχι.
Δοκιμάστε τα ακόλουθα
καθημερινά αντικείμενα!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών με επίβλεψη ενήλικα.
2. Αυτή η συσκευασία περιέχει μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το προϊόν μακριά από
παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ;

Ο μαγνήτης είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει δύο αντίθετους πόλους. ‘Έλκει
συγκεκριμένους τύπους μετάλλων, όπως είναι ο σίδηρος, το νικέλιο και το
κοβάλτιο, αλλά δεν έλκει άλλα αντικείμενα, όπως είναι το γυαλί, το πλαστικό,
το ύφασμα και το ξύλο. Αυτή η συσκευασία περιλαμβάνει δύο συνηθισμένους
τύπους μαγνητών.
Ένας μαγνήτης δεν
έλκει όλα τα μεταλλικά
αντικείμενα!

ΜΑΓΝΗΤΗΣ
ΠΕΤΑΛΟ

ΜΑΓΝΗΤΗΣ
ΚΡΙΚΟΣ

Δραστηριότητα 2

ΒΟΛΤΕΣ ΜΕ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΧΗΜΑ!

Δραστηριότητα 4

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ

Ο μαγνήτης έχει 2 αντίθετους πόλους. Όταν βάλετε δύο μαγνήτες με τους
ίδιους πόλους μαζί, θα απωθήσουν ο ένας τον άλλο. Αν βάλετε μαγνήτες με
διαφορετικούς πόλους κοντά, θα ελκύσουν ο ένας τον άλλο.

ΑΠΩΘΗΣΗ

Προσπαθήστε να μετακινήσετε το αγωνιστικό
όχημα κατά μήκος του
δρόμου κρατώντας τον
μαγνήτη πέταλο κοντά
στο αγωνιστικό. Τι θα
συμβεί αν βάλετε τον
μαγνήτη κρίκο στην άλλη
πλευρά να κοιτάει προς
τα έξω;
Η δύναμη ώθησης
αυξάνεται όταν ο
μαγνήτης πέταλο είναι
πιο κοντά στον μαγνήτη
κρίκο.

ΕΛΞΗ
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ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ ΠΟΥ
ΑΝΑΠΗΔΑ!

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,
Website: WWW.4M-IND.COM

ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ!
Τοποθετήστε έναν
μαγνήτη κρίκο στον λαβύρινθο, κρατήστε το μαγνητικό ραβδί από κάτω
και προσπαθήστε να
μετακινήσετε τον μαγνήτη
μέσα στον λαβύρινθο.
Μπορείτε να κάνετε τη
διαδρομή χρησιμοποιώντας μόνο τη μαγνητική
δύναμη; Οι μαγνήτες
μπορούν να ασκούν τη
μαγνητική τους δύναμη
μέσω αντικειμένων, όπως
είναι το χαρτί, ανάλογα
πάντα με τη δύναμη που
έχει ο κάθε μαγνήτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Ή ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΟΙ
ΜΑΓΝΗΤΕΣ, ΑΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥΣ Ή ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Ή ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

