
OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi delci.
Ni primerno za otroke do 3 let. Otroci, mlajši od 8 let,
se lahko zadušijo z nenapihnjenimi ali počenimi baloni.
Potreben je nadzor odrasle osebe. Nenapihnjene balone hranite 
izven dosega otrok. Počene balone takoj odvrzite v smeti. Baloni 
so iz naravnega kavčuka.
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KidzLabs Človeški organi
A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred začetkom preberite navodila.
2. Primerno za otroke nad 8 let.
3. Potrebna sta pomoč in nadzor odrasle osebe.
4. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki lahko ob neprimerni uporabi povzročijo zadušitev. Hranite izven dosega otrok, 
mlajših od 3 let. 
B. VSEBINA

1A: pljuča iz kartona, 1B: zunanji del projektorja, 1C: notranji del projektorja, 1D: trak za preverjanje odzivnosti, 2: plastična leča, 3: 
polprozorna folija, 4: verižica, 5: deli možganov, ki se svetijo v temi, 6: komplet plastične lobanje, 7: obroček in modri disk, 8: plastična 
membrana, 9: upogljiva cevka, 10: nastavek za uho, 11: vreča za pljuča, 12: plastična prsna votlina, 13: modri pokrov, 14: balon, 15: 
modri nastavek za balon. Potrebujete še (ni v kompletu): svinčnik, baterijo tipa AA in škarje.

C. DEJAVNOST ŠT. 1 – PROJEKTOR (MODEL OČESA)
Oko je čudovita naprava, ki nam pomaga videti svet okoli nas. Pa sploh veste, kako deluje? Odgovor poiščite s pomočjo naslednje 
osupljive dejavnosti.
Iz kompleta: zunanji in notranji del projektorja (1B in 1C), plastična leča, polprozorna folija

SESTAVA IN DELOVANJE
1. Zunanji del projektorja (1B) po označenih črtah zložite v pravokotno škatlo.
2. Na vrh namestite lečo z izbočeno stranjo navzgor in zaprite pokrov, da jo pritrdite.
3. Podobno zložite notranji del projektorja (1C). Na vrh postavite polprozorno folijo in zaprite pokrov, da jo pritrdite.

4. Notranji del projektorja vstavite v zunanjega. 
5. Projektor z lečo naprej usmerite proti kateremukoli predmetu. Podoba se bo projecirala na polprozorni film. Če se želite osredotočiti na 
oddaljene predmete, škatli potegnite narazen, če se želite osredotočiti na bližnje predmete, pa škatli potisnite bolj skupaj. 
KAKO DELUJE?
Slika št. 1 na projektorju prikazuje, kako nastane projecirana podoba. Plastična leča ponazarja očesno lečo, polprozorna folija pa 
mrežnico. Svetlobni žarki prodrejo skozi očesno lečo, kjer jih 'posname' mrežnica, ta pa 'posnetek' pošlje v možgane. Ljudje dejansko 
vidimo stvari obrnjene na glavo. Naši možgani so tisti, ki jih spet postavijo 'na noge'. Pri projektorju optično oddaljenost prilagajamo z 
zbliževanjem in oddaljevanjem škatel, pri očeh pa to omogoča leča. Ta lahko spreminja svojo obliko in tako omogoča osredotočanje na 
OPTIČNI TRIKI
Ko nekaj vidite, si možgani to podobo razložijo tako, da ustvarijo percepcijo realnosti. Optične iluzije lahko z barvami, kontrasti in vzorci vaše 
možgane tudi zavedejo. Preizkusite nekaj spodnjih trikov, da preverite svoj vid. Natisnjeni so na stranicah.
SLIKA št. 2: Krožeče kače
Dobro poglejte in glejte dalj časa. Morali bi videti nekaj diskov, ki spontano krožijo - uau!
SLIKA št. 3: Lebdeča žoga
Kartico premikajte naprej in nazaj. Zaradi križanja vodoravnih in navpičnih črt, ki v možganih
ustvarijo iluzijo, se zdi, da okrogli predmet na sredini lebdi.
SLIKA št. 4: Črno ali belo
Če pogledate na hitro, vidite veliko črnih pik. Če pa se osredotočite na vsako piko posebej,
boste videli, da so vse pike bele!
SLIKA št. 5: Iluzija odtenkov
Ali vidite dva odtenka modre? V resnici gre za isti odtenek. Zdita se različna, ker imate v
bližini črno in belo črto.
SLIKA št. 6: Iluzija dolžine
Zdi se, da vodoravni črti nista enako dolgi. Če pa ju izmerite z ravnilom, sta popolnoma enake
dolžine. Puščice namreč možgane zavedejo, da dolžino napačno ocenijo.
SLIKA št. 7: Iluzija velikosti
Kateri notranji krog je večji? Rumeni? V resnici sta oba enaka!
SLIKA št. 8: Slepa pega
Ta trik je povezan s strukturo vašega očesa. Sliko držite z iztegnjeno roko, 'križec' naj bo na levi
strani. Pokrijte si levo oko in z desnim poglejte naravnost v 'križec'. Ploskev počasi približajte
obrazu – 'pika' bo izginila. Ploskev oddaljite in 'pika' se bo spet pojavila. Na vaši mrežnici je
namreč slepa pega, mesto brez svetlobno občutljivih celic. Ko neka podoba zaide v ta predel,
je preprosto ne vidimo (glej sliko na desni).

PREVERJANJE ODZIVNOSTI 
Ta dejavnost prikazuje usklajenost med očmi in možgani. Vzemite trak za preverjanje odzivnosti (1D) in rabljeno baterijo tipa AA za utež. Baterijo 
vstavite v sivi del traku. Prosite prijatelja, da drži trak na vrhu. Palec in kazalec postavite ob spodnji del traku, a se ga ne dotikajte. Prijatelja prosite, 
da trak nenapovedano izpusti, vi pa ga poskušajte ujeti. Obarvana mesta na traku označujejo vaš odzivni čas. Kako hitro ste trak ujeli? Poskusite 
še v večji skupini prijateljev!
Ko vidite, da prijatelj trak izpusti (1), oko prejme vizualno podobo (podobno kot v dejavnosti št. 1) in jo pretvori v sporočilo, ki ga pošlje možganom 
(2). Možgani se odločijo, da morate trak takoj ujeti, zato preko hrbtenjače vaši roki pošljejo ukaz, da trak ujame (3). Zdi se zapleteno, a oddajanje in 
prejemanje signalov se zgodi v le nekaj tisočinkah.

ZANIMIVOSTI
- V povprečju mežiknemo 28.000-krat na dan. Večkrat mežiknemo, ko govorimo!
- Človeško oko razlikuje okoli 10 milijonov različnih barv.
- Oči so drugi najbolj kompleksen organ - za možgani!
- Največje zrklo na planetu je široko 45 cm (kot lubenica) in pripada orjaškemu lignju.
- Prvotno so vsi ljudje imeli rjave oči; modre oči so posledica mutacije, ki se je zgodila pred približno 6.000 leti.
- Ocenjujejo, da je 285 milijonov ljudi na svetu slabovidnih; 82% slepih je starejših od 50 let.
- 0,101 sekunde je najhitrejši reakcijski čas, izmerjen pri človeku.
- Kameleon iztegne jezik tudi dvakrat dlje, kot je dolžina njegovega telesa, in to v samo 20 milisekundah – to pa je hitro!
- Ko kihnemo, vedno zapremo oči – to reakcijo povzroči neprostovoljni refleks.

slepa pega
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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., 
www.singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, spletna stran: 
WWW.4M-IND.COM

D. DEJAVNOST ŠT. 2 – MODEL LOBANJE IN MOŽGANOV
Ali veste, da je v vaših možganih okoli 100 milijard živčnih celic? S to dejavnostjo boste spoznali osnovno strukturo možganov. Model boste 
lahko uporabili kot obesek za ključe in občudovali možgane, ki se svetijo v temi.
Iz kompleta: deli možganov, ki se svetijo v temi, plastični komplet lobanje, verižica za obesek

čelni reženj

temenski reženj

zatilni reženj

senčni reženj
možgansko deblo

mali možgani

leva polovica desna polovica

SESTAVA IN DELOVANJE
Najmanjši del možganov primite tako, da je možgansko deblo obrnjeno proti vam. Vzemite levo in desno polovico možganov. Prepričajte se, da je 
vsaka od njiju obrnjena v pravo smer, in jo namestite na ustrezno stran debla. Možgane nato vstavite v lobanjo. Možgansko deblo se mora tesno 
prilegati v odprtino. Namestite čeljust in pritrdite pokrov lobanje. Verižico speljite skozi luknjico na zadnji strani lobanje. Obesek z lobanjo izpostavite 
kateremukoli viru svetlobe, nato pa ga odnesite v temo. Možgani se bodo svetili.

ZANIMIVOSTI
- Možgani so sestavljeni iz treh delov: leve poloble, desne poloble ter malih možganov in možganskega debla. Leva in desna polobla med seboj 
neprestano komunicirata in skrbita za različne dejavnosti. Leva polobla je specializirana za jezik, logično mišljenje in matematiko. Desna polobla nam 
pomaga dojemati vizualne podobe, prostor, glasbo in obraze. Veliki možgani so sestavljeni iz štirih režnjev: čelni reženj povezujemo z razmišljanjem, 
načrtovanjem in reševanjem težav; temenski reženj nadzira gibanje in prepoznavanje; zatilni reženj pomaga pri procesiranju vizualnih podob; senčni 
reženj pa je zadolžen za sluh in spomin. Možgansko deblo nadzira tok sporočil med možgani in preostalim delom telesa ter osnovne telesne funkcije.
- V možganih je okoli 150.000 krvnih žil. Kadar so pregreti, jih ohladimo z zehanjem.
- Možgani proizvedejo toliko energije, da bi lahko skoraj napajali žarnico – zjutraj, ko se zbudimo, imajo okoli 30 vatov.

E. DEJAVNOST ŠT. 3 – STETOSKOP
Stetoskop je pomemben del opreme vsakega zdravnika. Zdravnik z njim posluša srce, pljuča in krvni obtok.
Iz kompleta: upogljiva cevka, plastična membrana, modri disk, obroček, nastavek za uho

SESTAVA IN DELOVANJE
1. Vzemite plastično membrano, modri disk in obroček in jih sestavite, kot prikazuje slika. Najprej vzemite disk in nanj položite membrano z izbočeno 
stranjo navzdol. Nato vzemite obroček in ga položite na vrh diska. Pritisnite in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite. Izdelali ste glavo 
vašega stetoskopa. 
2. Na glavo nataknite cevko, na drugi konec cevke pa namestite nastavek za uho. Stetoskop je sedaj pripravljen za uporabo.
3. Poskrbite, da je v okolici čim manj hrupa. Posebej pozorno poslušajte bitje srca, saj je njegov zvok lahko zelo šibak. Nastavek za uho vstavite v 
uho, glavo stetoskopa pa narahlo postavite na prsni koš. Krožite, dokler ne zaslišite srca. Tako boste lahko preverili svoj srčni utrip in slišali, kako 
zveni. Poskusite še na starših in hišnih ljubljenčkih.
Dodatni poskus št. 1: če želite preverite stanje pljuč, stetoskop postavite nad pljuča. Zvok srca in zvok pljuč se razlikujeta – ali opazite razliko? Lahko 
opišete oba zvoka?
Dodatni poskus št. 2: Zakaj ne bi prisluhnili še prebavi? Stetoskop postavite na želodec in poslušajte, kako hrana v njem klokota. Če imate hišnega 
ljubljenčka, ki je pripravljen sodelovati v tem poskusu, poslušajte še njegov srčni utrip in ugotovite, v čem se razlikuje od človeškega.

KAKO DELUJE?
Stetoskop je kot zvočnik, ki ojačuje zvoke v človeškem telesu. Ko na telo človeka postavimo glavo stetoskopa, slednja vibrira zaradi zvočnih valov v 
telesu. Ti zvoki se nato skozi cevko ojačajo in potujejo do nastavka za uho. Zdravniki tako slišijo, kaj se dogaja v telesu. Super, ne?

ZANIMIVOSTI
- Srce je eden najpomembnejših organov, ki preko krvnih žil neprestano črpa in pošilja kri po vsem telesu.
- Vaše srce je približno tako veliko kot vaša pest. Ima močne mišice in zaklopke, s pomočjo katerih kri potuje le v eno smer. Srce opravi veliko več 
fizičnega dela kot katerakoli druga mišica v telesu.
- Zvok bitja srca 'tu-dum' ustvarjajo štiri srčne zaklopke, ko se zapirajo.

F. DEJAVNOST ŠT. 4 – MODEL PLJUČ
Človek vdihne več tisočkrat na dan, pa mu na to ni treba sploh misliti. Glavnino dela opravijo namreč pljuča – spoznajte, kako.
Iz kompleta: balon, vreča za pljuča, pljuča iz kartona (1A), modri nastavek za balon, modri pokrov, plastična prsna votlina. Od doma: 
svinčnik 

SESTAVA IN DELOVANJE
1. V vrečo za pljuča vstavite svinčnik in zgornjo polovico odprtine torbe upognite navzdol. Svinčnik pustite noter in vrečo potisnite v 
plastično prsno votlino. Odprtino vreče namestite na odprtino te votline.
2. Vse skupaj pritrdite z modrim pokrovom, nato pa svinčnik umaknite. Vstavite pljuča iz kartona (1A) v plastično prsno votlino za vrečo. 
3. Nenapihnjen balon zavežite z vozlom. Odrežite zgornjo polovico balona, spodnjo polovico (z vozlom) pa nataknite na dno prsne votline. 

4. Balon pričvrstite z modrim nastavkom.
Sedaj potegnite za balon in opazujte, kako se pljuča razširijo. Spustite balon in pljuča se bodo zožila. Nekaj takega se dogaja več tisočkrat 
na dan v človeškem telesu.

KAKO DELUJE?
V tem modelu vreča s pljuči deluje kot človekova pljuča, balon deluje kot trebušna prepona, plastična prsna votlina kot rebra, modri pokrov 
pa kot sapnik. Vsi skupaj ponazarjajo prsni koš. Ko balon potegnete navzdol, se pritisk zmanjša in potegne zrak v pljuča. Ko balon 
izpustite, se zgodi nasprotno: pritisk naraste in potisne zrak ven. 
Enako deluje vaša trebušna prepona. Ko vdihnete, se prepona skrči. Zmanjšan pritisk povleče zrak v pljuča. Takrat črpate kisik iz zraka. 
Ko izdihnete, se prepona sprosti. Pritisk se poveča in iz pljuč potisne zrak v obliki ogljikovega dioksida. Človeško telo je res neverjetno!

ZANIMIVOSTI
- Pljuča so eden največjih organov v človeškem telesu.
- So edini organ, ki se v vodi ne potopi, saj je poln zraka.
- Zrak, ki ga izdihate, vsebuje odpadne snovi in ogljikov dioksid – iz telesa pride ogret!
- Povprečen človek vdahne okoli 23.000-krat na dan.
- Glavne naloge pljuč so, da z vdihanim zrakom dobavljajo kisik v kri, z izdihanim zrakom pa odvažajo ogljikov dioksid.
- Večina vretenčarjev (živali s hrbtenico) ima po dve pljučni krili. 
- Se da živeti z le enim pljučnim krilom? Seveda. Vaša telesna zmogljivost bi bila sicer nekoliko omejena, vseeno pa bi živeli povsem 
normalno življenje. Veliko ljudi na svetu živi le z enim pljučnim krilom.
- Človek zlahka diha skozi nos ali usta, konji pa na primer lahko dihajo le skozi nos. V ustni votlini imajo namreč tkivo, ki onemogoča 
dihanje skozi usta.


