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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

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 

1: kirurški kovček, 2: povečevalno steklo, 3: pinceta, 4: kartice z deli telesa, 5: plastični čepek x 4, 6: plastično stojalo x 3, 7: prozorni 
pokrov, 8: rebra, 9: pljuča, 10: srce, 11: jetra, 12: ledvice, 13: želodec, 14: tanko črevo, 15: debelo črevo.

Anatomija človeškega trupa 

C. SESTAVITE TRUP 

1. Odprite kovček. Največjo kartico položite preko odprtine za trup. Kartico z glavo (označeno z '1') položite na vrh trupa, tik nad vrat in ramena. Kartico z 
nogami (označeno z '2') položite tik pod trup. Kartico s sliko (označeno s '3') položite na desno stran. Na rob kartic postavite stojala, da bodo stale pokonci. 
Kartice pričvrstite s čepki.
2. Razširite pljuča in v sredino postavite srce. Pljuča in srce vstavite v odprtino za trup. Pod njiju postavite ledvica. Pod desno stran pljuč (ko gledate trup) 
postavite želodec. Vstavite jetra, tako da se širša stran prileže v prostor levo od želodca. Debelo črevo postavite pod jetra in želodec. Tanko črevo vstavite v   
debelo črevo tako, da se tesno prilega. Rebra položite na vrh pljuč. Sedaj čez celoten trup postavite plastični pokrov.

D. ANATOMIJA ČLOVEŠKEGA TRUPA

1. Čas je za nekaj vaj iz anatomije. Odstranite pokrov. S pinceto pazljivo odstranite organe enega za drugim. Kaj ni zanimivo, kako popolno 
so organi razporejeni v vašem telesu?
2. S povečevalnim steklom raziščite organe. Videli boste, da je vsak od njih edinstven tako po videzu kot po funkciji. V nadaljevanju 
preberite, kako posamezni organi delujejo.
3. Odstranite kartico s sliko in nanjo napišite imena organov. Nato kartico pripnite nazaj na isto mesto. Vaš model človeškega trupa je 
končan!

PLJUČA
Pljuča so edini organ v človeškem telesu, ki ne potone – razlog za to je dejstvo, da ima tkivo pljuč zaradi zraka v zračnih vrečah zelo nizko 
gostoto.
Pljuča so četrti največji organ, v njih pa je preko 300,000 milijonov kapilar (tankih krvnih žil); desno krilo je večje od levega.
SRCE
Srce je peti največji organ v telesu. Utripne 100,000-krat na dan in skozi približno 96,000 kilometrov žil dnevno prečrpa od 6,000 do 7,000 
litrov krvi. Kaj ni neverjetno?
Aorta je največja žila v telesu, vodi pa iz levega srčnega prekata v trebušno votlino. Debela je kot vrtna cev.
LEDVICE
Sliši se neverjetno, a skozi ledvice steče več krvi kot skozi možgane, jetra in srce. Ledvice dobijo tudi 20-25% vse krvi, ki jo prečrpa srce.
Ledvice skrbijo za konstantno količino vode v telesu in pomagajo izločati neželene odpadne snovi. Vsakodnevno prečistijo do 180 litrov 
krvi preko približno 240 kilometrov žil.
ŽELODEC
Kot del prebavnega procesa želodec izloča biološko pridelano klorovodikovo kislino (HCI). Ta kislina je tako korozivna, da lahko stopi 
kovino, plastiko in kost. K sreči se to v človeškem telesu ne dogaja!
Ste vedeli, da ko zardite in se vaš obraz obarva rdeče, postane rdeča tudi želodčna sluznica? Telo je res neverjetno!
JETRA
Dejstvo: jetra so edini človeški organ, ki se lahko sama obnovijo. Zato nekateri ljudje podarijo del svojih jeter nekomu, ki morda potrebuje 
nova.
Jetra razstrupljajo vse škodljive snovi, ki preko hrane, pijače in iz okolja vstopajo v naše telo. Ščitijo telo in mu pomagajo, da pravilno 
deluje.
DEBELO ČREVO
Debelo črevo je zadnji del prebavnega sistema. Srka vodo in vitamine iz neprebavljene hrane, odpadke pa iz telesa iztreblja v obliki fekalij 
(kakcev).
Ko se v debelem črevesu nabere plin, boste verjetno občutili vetrove (prdenje). Plin povzročajo prijazne bakterije, ki živijo v črevesu.
TANKO ČREVO
Tanko črevo je razdeljeno na tri dele: vito črevo (ileum), tešče črevo (jejunum) in dvanajstnik (duodenum). Njegova glavna funkcija je 
črpanje hranil iz hrane.
Tanko črevo je približno dvakrat daljše od debelega.
REBRA
Rebra so sestavljena iz kosti in hrustanca, zato se precej upogljiva. Če ne bi bila takšna, se pljuča ne bi mogla širiti in ne bi mogli dihati.
Človek ima 24 reber (12 parov), ki so pritrjeni na 12 vretenc. Skupaj sestavljajo hrbtenico.

E. POSPRAVITE KIRURŠKI KOVČEK
Odstranite stojala in jih pospravite v pokrov. Povečevalno steklo in pinceto vrnite na predvideno 
mesto. Odstranite čepke. Kartice 1-3 pospravite v pokrov. Čepke pritrdite na ustrezno mesto. 
Zaprite kovček in ga odnesite s seboj na pot. Zakaj ne bi svojega znanja delili s prijatelji in 
sorodniki? Vprašajte jih, koliko organov prepoznajo?  


