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

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

Človeški skelet, ki se sveti v temi
A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred začetkom preberite navodila.
2. Potrebna sta pomoč in nadzor odrasle osebe. 
3. Primerno za otroke nad 8 let.
4. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki ob neprimerni uporabi lahko povzročijo zadušitev. Hranite izven dosega otrok, 
mlajših od 3 let.
5. Gips v prahu lahko draži oči, nos in grlo. Snovi ne dajajte v usta in ne nanašajte na telo. Izogibajte se stiku z očmi in vdihavanju prahu. 
Če pride v oči, jih sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom, v kolikor se težave nadaljujejo. 
6. Madeže barve na oblačilih nemudoma operite. Posušena barva lahko na oblačilih tudi po pranju pusti blede madeže. Po potrebi oblecite 
predpasnik ali stara delovna oblačila.
7. Gips odvrzite v smeti. Prahu ne spuščajte v odtok umivalnika ali kopalne kadi, saj lahko zamaši odtok. Pripomočke, ki jih uporabite za 
mešanje gipsa, sperite pod tekočo vodo.
B. VSEBINA 

1: pladenj s kalupi za skelet x 2, 2: rentgenski posnetek x 3, 3: slika skeleta, 4: gips v prahu x 2, 5: čopič, 6: svetleča in siva barva, 7: samolepilni magneti v 
obliki kosti, podrobna navodila. Potrebovali boste še (ni v kompletu): staro skledo za mešanje, staro žlico, vodo, staro brisačo ali krpo, škarje

C. DEJAVNOST ŠT. 1: MAGNETI SKELETA, KI SE SVETI V TEMI
Pripravite ravno in stabilno delovno površino. Prekrijte jo s starim časopisom ali drugim zaščitnim materialom, da jo zavarujete pred razlito 
vodo in gipsom. V kompletu sta dva pladnja s kalupi in dve vrečki gipsa. Ena vrečka zadošča za en pladenj s kalupi. Najprej končajte z 
vlivanjem prvega, nato se lotite drugega. Koraka št. 1 in 2 vsebujeta navodila za eno vrečko gipsa. 

Voda

1. Odprite eno vrečko gipsa in vsebino stresite v skledo. Počasi dodajte 50-70 ml vode in ves čas rahlo mešajte. Ne zlijte preveč vode naenkrat, sicer bo zmes 
preveč tekoča. Ko dobite gosto, gladko zmes, prenehajte z dodajanjem vode. Ne mešajte predolgo, sicer se bo gips pričel strjevati. Če se pojavijo grudice, ga 
bo težko vlivati. 
2. Pladenj s kalupi postavite na ravno površino z odprtinami navzgor. Zmes vlijte v kalupe. Pladenj nežno potresite, da odstranite morebitne mehurčke zraka. 
Počakajte, da se gips posuši. Ponovite koraka št. 1 in 2 in vlijte gips še v kalupe na drugem pladnju. 
3. Gips se bo strdil po približno 30 minutah. 
4. Na ravno površino razprostite brisačo in gips nežno iztisnite iz kalupov. Pustite, da se popolnoma posuši (cca. 24 ur).

5. S sivo barvo osenčite skelet in poudarite robove. Ko se siva barva posuši, s svetlečo barvo naredite dodatne poudarke. Opomba: če se barva posuši, jo 
razredčite z nekaj kapljicami vode. Lahko dodate tudi kapljico detergenta – tako se bo barva bolje oprijela gipsa.
6. Ko se barva popolnoma posuši, med magneti poiščite oblike, ki ustrezajo posameznim delom skeleta. Odlepite zaščitno plast in magnete čvrsto prilepite na 
zadnjo stran posameznih delov skeleta. Kvadratne magnete prihranite za sliko (korak št. 7). Izdelali ste komplet magnetov s človeškim skeletom. Opombe: če 
magneti niso dovolj močni, lahko s škarjami odrežete koščke preostalega magneta in jih po potrebi prilepite na dele skeleta. 

7. Slika skeleta: sliko dopolnite z imeni delov skeleta. (Namig: pravilna imena delov skeleta so navedena na dnu slike.) Sliko obesite na 
vrata hladilnika s pomočjo kvadratnih magnetov. Magnete z skeletom pritrdite na ustrezna mesta na sliki. Več o človeškem skeletu boste 
izvedeli v poglavju E.
8. Skelet, ki se sveti v temi: magnete izpostavite viru svetlobe, nato pa jih odnesite v temen prostor. Skelet se bo čarobno svetil!
9. Magneti za hladilnik: magnete z deli skeleta poljubno razpostavite po hladilniku in naredite smešne poze. To bo super dekoracija za vaš 
hladilnik!
D. DEJAVNOST ŠT. 2: ČLOVEŠKI SKELET IN RENTGENSKI TRIKI 

1. Vzemite rentgenski posnetek prsnega koša. Postavite si ga na majico in videti bo, kot da se vidijo vaše kosti skozi kožo! Namig: trik najbolje deluje na 
tistih ljudeh, katerih velikost prsnega koša ustreza velikosti na posnetku. Učinek pa je še boljši, če imate na sebi belo ali svetlo majico brez vzorca.
2. Na enak način s posnetkom roke prekrijte svojo levo ali desno roko in poglejte, kaj se skriva pod njim. 
3. Enako lahko naredite s posnetkom lobanje. Poleg tega lahko posnetke nalepite na okensko steklo, kjer so zaradi svetlega ozadja res lepo vidni (na 
steklo jih prilepite tako, da jih rahlo navlažite z vodo).  

Rentgenski žarki so nevidni delci elektromagnetnega sevanja. Z njihovo pomočjo zdravniki lahko vidijo, kaj se dogaja v vašem telesu. Več žarkov prodre 
skozi snov, temnejši je posnetek. Gostejši deli telesa – npr. kosti – zaustavijo več žarkov, zato so na posnetku beli. Mehka tkiva, kot mišice in organi, so 
sive barve. Pljuča so v glavnem polna zraka, zato so črna.

E. ZANIMIVOSTI
1. Nauk o kosteh se imenuje osteologija. Strokovnjak za kosti je osteolog. 
2. Skupinsko ime za kosti je skelet. Kosti podpirajo naše telo, mu dajejo obliko, ščitijo organe, hranijo in sproščajo minerale, v njihovi notranjosti 
(kostnem mozgu) pa nastajajo krvne celice. Kosti niso popolnoma trde – skoznje teče veliko krvnih žil.
3. Dojenčki imajo v telesu okoli 300 kosti. Z leti se nekatere kosti zarastejo, zato imajo odrasli v telesu 206 kosti. 
4. Kosti so narejene iz mineralnih snovi, kalcija, proteinov, vode in tkiv.
5. V lobanji je 22 kosti, vključno z možganskim predelom in čeljustmi. 
6. Vretenca oz. hrbtenico sestavlja 33 kosti. Posamezno vretence ima v sredini večjo luknjo za hrbtenjačo. 
7. Prsni koš obsega 12 parov reber, prsnico, in prsna vretenca.
8. Lopatici s tujko rečemo skapula.
9. Najširša kost na roki je koželjnica. Povezuje lopatico, koželjnico in podlahtnico.
10. Medenica je sestavljena iz več kosti. Običajno je medenica pri moških ožja kot pri ženskah. Morda veste, zakaj?
11. Najdaljša kost na nogi je stegnenica, ki je tudi najširša kost v celem telesu. Med stegnenico in stopalom imamo še pogačico, golenico in piščal.
12. Človeške kosti rastejo od rojstva do sredine dvajsetih. Kostna masa je najgostejša pri tridesetih.
13. Kosti so med seboj povezane s sklepi. Sklepi v možganskem predelu so negibljivi, kolčni sklep pa je na primer izredno gibljiv.
14. Kalcij je za naše kosti zelo pomemben in jih dela močne in zdrave.


