
VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor 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., Brnčičeva ulica 7, 1231 
Ljubljana-Črnuče; 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

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi 
delci. Ni primerno za otroke do 3 let.

1. Vsebina paketa ne sodi v usta.
2. Ne vdihujte prahu.
3. Prahu ne nanašajte na telo.
4. Prosite odraslo osebo za pomoč pri izkopavanju.
5. Vedno delajte na trdni in čisti površini.
6. Pesek oz. prah ne stresajte v vodovodni odtok.
7. Obleko si lahko umazete, zato je priporočljivo, da si zavezete predpasnik.
8. Madeže na obleki odstranite z milom, operite jih ločeno od ostalih oblačil.

1. S priloženim orodjem začnite izkopavati na vogalu kocke z gipsa.
2. Ko v kocki zagledate okostje, odstranjujte gips posebno pazljivo. Da bi se izognili poškodbam, je 
potrebno okoli vsakega kosa najprej popolnoma odstraniti odvečni material.
3. Ostanke gipsa v utorih, kjer se posamezni deli stikajo, odstranite s čopičem.
4. S krpo obrišite se zadnje drobce gipsa in prah.
5. Ko izkopljete vseh 17 delov, lahko po priloženih navodilih sestavite model.

1. Kako so se imenovali Mamuti, ki so jih našli v Sibiriji?
2. Koliko je tehtal Mamut?
3. Ali je bil Mamut rastlinojed ali mesojed?
4. Kako dolga je bila Mamutova dlaka?
5. Kako časa je bila samica breja?
6. Kako dolgi so bili Mamutovi okli?
7. Kakšna je bila življenjska doba Mamuta?
8. Zakaj so bili uhlji manjši kakor pri njegovem sodobniku - slonu.
9. Kdaj se je na zemlji končala zadnja ledena doba?
10. Čemu je služila grba na njegovem hrbtu?

1. Jarkov, ime so dobili po 9 letnem dečku ki je prvi našel Mamutovo okostje.
2. Odrasel samec je tehtal 7-9 ton, dvakrat težji od kita.
3. Rastlinojed.
4. Od 30-100 cm.
5. 22 mesecev.
6. Odrasel samec je imel 3 metre dolge okle.
7. 70-80 let.
8. Veliki uhlji izgubljajo toploto.
9. Začela se je pred 1,7 milijoni let in se končala pred 10.000 leti.
10. Za shranjevanje maščobe, ki so jo porabili v hladni zimi.

V primeru, da se vam zdijo stiki preveč ohlapni uporabite vosek, je prriložen skupaj z orodjem. Vosek segrejte v roki, z njim zapolnite stike in okostje sestavite. Ohlajen vosek je spet trd in stike zatesni.

Mamut je -premlad-, da bi ga imenovali dinozaver, saj so se prvi mamuti naselili v Afriki pred priblizno 5 milijoni let, medtem ko so dinozavri pohajkovali po zemlji že pred 65 milijoni let. Sploh pa so bili mamuti sesalci in 
ne kuščarji kot dinozavri. Zadnji njegove vrste se je potikal v mrzli azijski tundri in osrednji Evropi pred 250.000 leti. V višino so Mamuti merili od 3-3,5 metrov, bili so torej malo manjši od svojih bližnjih bratrancev, 
današnjih afriskih slonov. Kožuh z dolgo dlako jih je varoval pred nizkimi temperaturami v ledeni dobi. Z mogočnimi ukrivljenimi okli so odrivali sneg pri iskanju hrane, prav tako pa se je žival z njimi lahko ubranila pred 
napadi sovražnikov. Samcem so okli služili tudi za razkazovanje in borbe v času parjenja.
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