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A.VSEBINA
1 komplet kartonastih šablon planetov, 1 komplet za sestavo nosilca (spoji, plastične palice, vrvica), 1 komplet krogel za planete, 1 natančna navodila z 
vprašanji za kviz Kidz Quiz™.

SET ZA IZDELAVO SONČNEGA SISTEMA

B. SESTAVA PLANETOV
1. Šablone v obliki planetov iztisnite iz kartona.
2. Zavihka na polovici krogle posameznega planeta vstavite v reži na ustrezni 
šabloni.
3. Na drugo stran šablone vstavite drugo polovico krogle.
4. Enako naredite za vse planete.

C. SESTAVA NOSILCA
1. En konec vrvice zavežite okoli odprtine na kartonasti šabloni, drug konec pa privežite na nosilec.
2. Za sestavo nosilca in ustrezno namestitev planetov si pomagajte s sliko. (Vedite pa, da velikosti in položaji planetov v tem setu ne odražajo dejanskih 
velikosti in položajev planetov v pravem sončnem sistemu. Velikosti in položaji so prilagojeni za boljše ravnotežje.)

D. OSVETLITEV SONČNEGA SISTEMA
Nosilec s planeti obesite na strop. Planete za minuto izpostavite sobni svetlobi ali svetlobi iz električne svetilke. Nato luč ugasnite in opazujte, kako se planeti 
čarobno svetijo! Planete izpostavite svetlobi, kolikor krat želite in vedno znova bodo zasijali. Prepustite se domišljiji in se zabavajte!

E. Kviz KIDZ QUIZ™
1. Koliko traja Saturnovo leto?
2. Koliko traja dan na Veneri?
3. Kateri planeti ležijo med Zemljo in Soncem?
4. Kateremu planetu pravimo »Zemljin dvojček« zaradi njegove podobne velikosti?
5. Kateri planet imenujemo tudi »rdeči planet«?
6. Kateri planeti sončnega sistema imajo obroče?
7. Kateri planet ima največ lun?
8. Na katerem planetu je najlepše živeti?

Odgovori 
1. 29,5 zemeljskih let
2. 243 zemeljskih dni
3. Merkur in Venera
4. Venera
5. Mars
6. Saturn, Uran in Neptun
7. Saturn, več kot 18
8. Zemlja. Nedvomno!

STARŠI: PREDEN SVETUJETE OTROKOM, 
PREBERITE NAVODILA

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi delci.
Ni primerno za otroke do 3 let.
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VPRAŠANJA IN PREDLOGI 
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. Če imate kakršnekoli predloge ali vprašanja ali če v kompletu manjkajo 
deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana; telefon: 0590 444 60; 
e-mail: info@singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel.: (852) 
28936241, spletna stran: WWW.4M-IND.COM


