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Volcano & Crystal Mining Kit
Komplet za ustvarjanje vulkanov in izkopavanje kristalov

Komplet, ki bo navdušil vse nadobudne geologe, vsebuje dve fantastični 
dejavnosti, ki jih zlahka izvajate doma sami ali v družbi svojih najljubših prijateljev. 

Kopljite, vrtajte in izkopavajte, dokler ne najdete čudovitih mineralov, ali pa z nekaj 
predmeti, ki jih imate doma, ustvarite svoj lasten vulkanski izbruh. Zabava je 
zagotovljena!

Pred začetkom preberite celotna navodila. Potrebna sta stalna pomoč in 
nadzor odrasle osebe. Primerno za otroke nad 8 let. Komplet in končni 
izdelek vsebujeta majhne delce, ki lahko povzročijo zadušitev – hranite 
izven dosega otrok, mlajših od 3 let. Sestavnih delov ne vstavljajte v 
usta. Ne vdihavajte prahu. Delajte na čisti in ravni površini. Prahu ne 
stresajte v lijak, saj lahko zamaši odtok. Gips lahko pusti madeže na 
oblačilih, zato vedno nosite predpasnik. Med izkopavanjem si lahko 
nadenete zaščitna očala in masko za obraz. Pirit in kristal sta naravna 
minerala in imata lahko ostre robove – potrebna je previdnost.

V kompletu je nekaj najnujnejših predmetov. 
Potrebovali boste še nekaj stvari, ki jih imate doma. 
Pred njihovo uporabo se posvetujte z odraslo osebo.

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

Zanimivosti o vulkanih in mineralih

V notranjosti Zemlje, kjer temperature 
segajo tudi preko 1000 °C, se kamnine 
talijo in nastaja magma. Magma je 
staljena, utekočinjena kamnina, ki jo 
najdemo le pod površjem Zemlje. Ko 
doseže površje, se izlije v obliki lave, ki jo 
bruhajo vulkani.

Pravijo, da je na svetu več kot 4.500 
različnih mineralov. Najbolj redek in 
najdražji mineral na svetu je painit. Rubin 
je najdražji žlahtni kamen, črni opal pa 
najbolj redka vrsta opalnega minerala.

Najpogostejši mineral na svetu je 
kremen. Minerali so trdni in imajo 
značilno geometrijsko obliko oz. kristalno 
strukturo. Ali ste vedeli, da z združitvijo 
dveh ali več mineralov nastane kamnina? 
Zemljina skorja je sestavljena iz kamnin; 
kamnine človek uporablja že milijone let 
in iz njih izdeluje orodje, orožje in grad-
beni material.

Največji vulkan v našem osončju je 
Olympus Mons na Marsu. Visok je 
približno 27 km in širok preko 520 km. 
Res velik! Tudi na našem planetu je več 
milijonov vulkanov, a v zadnjih 10.000 
letih jih je izbruhnilo le okoli 1.500. Ti 
vulkani so dejavni vulkani, drugi pa so 
speči ali mrtvi vulkani.

Čeprav so izbruhi vulkanov lahko 
uničujoči, pa Zemlji vseeno koristijo, saj 
tla oskrbujejo z minerali in hranljivimi 
snovmi. Tokovi lave iz vulkanov 
pomagajo ustvarjati in oblikovati našo 
pokrajino. Si predstavljate, kakšen bi bil 
svet brez vulkanov? Poglejte naokrog, 
morda boste v bližini prepoznali vulkan-
sko pokrajino.

Mineral je naravno telo, ki se oblikuje 
skozi geološke procese. Ima kemijsko 
sestavo, natančno urejeno atomsko 
strukturo in značilne fizične lastnosti. 
Trdoto merimo z Mohsovo lestvico od 1 
(najmehkejše) do 10 (najtrše).
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Strašni vulkan
Brbotajoči izbruhi in osupljivi kraterji so le nekatere od značilnosti vulkanov. V 
okviru te dejavnosti lahko ustvarite čisto svoj vulkan. Opazujte, kako izbruhne.

Iz kompleta:

Od doma:

Pred začetkom preverite, ali je delovna površina ravna. Prekrijte jo z aluminijasto folijo ali starim 
časopisom.

1. Najprej sestavite vulkan. Kalupe postavite okrog komore za izbruh in jih pritrdite z elastikami.

2. Vsebino obeh vrečk gipsa stresite v posodo. Dodajte 
približno 280 ml vode in mešanico pazljivo mešajte, 
dokler ne nastane gladka zmes. Zmes vlijte v kalup in ga 
nežno zatresite, da se znebite zračnih mehurčkov. 
Pustite, da se gips posuši – na sobni temperaturi to traja 
približno 20-30 minut. Povsem normalno je, da se gips 
med strjevanjem nekoliko segreje. Ko se gips popolnoma 
strdi, ga pazljivo ločite od kalupa. Komora za izbruh bo 
ostala na sredini gipsa.

V dobro našega planeta neporabljenega materiala iz 
tega kompleta ne zavrzite. Preostalo barvo lahko 
porabite za druge projekte doma ali v šoli.

Plastični kalup lahko uporabite za izdelavo 
nadaljnjih vulkanov.

Za komoro lahko uporabite tudi manjšo plastenko. 
Če je previsoka, prosite odraslo osebo, da sredinski 
del odreže. Nato spodnji in zgornji del zlepite z 
lepilnim trakom, da dobite manjšo plastenko, ki jo 
lahko popolnoma pogreznete v gips. Želimo vam 
veselo eksperimentiranje!

4. Napočil je trenutek, ki ste ga najbolj čakali. Vzemite 
nekaj kisa in sode bikarbone, da ustvarite izbruh. 
Opazujte brbotajočo lavo, ki polzi iz vulkana, ko ta 
silovito izbruhne. 

Vulkan postavite ven ali na zaščiteno površino, da 
preprečite morebitno škodo. Žličko sode bikarbone vsujte 
v komoro na vulkanu ter dodajte nekaj kapljic detergenta 
in rdeče barve, da bo videti kot prava lava. Nato v 
komoro počasi vlijte žličko kisa in vulkan bo izbruhnil 
naravnost pred vašimi očmi. Lahko nadaljujete z doda-
janjem kisa, dokler se vsa soda bikarbona ne raztopi. 

NAMIGI ZA BARVANJE
Uporabite lastno barvno shemo ali poiščite navdih na embalaži. Za boljši rezultat nanesite več kot 
en sloj barve – a počakajte, da se prvi sloj posuši, preden nanesete drugega. Lažje je nanašati 
temnejši sloj na svetlejšega kot obratno. Lahko dodate tudi kapljico detergenta, da se bo barva 
bolje prijela na gips. 

lončki z barvami

pola dekora-
tivnih slik

kalup za vlivanje 
vulkana

skleda za mešanje, škarje, žlica, kis, soda bikarbona, detergent, rdeča barva, skodelica vode

čopič

2 vrečki gipsa elastike

Mešalec
komora za 
izbruh

Namigi za recikliranje

3. Sedaj je na vrsti barvanje. Najboljše rezultate boste 
dosegli, če počakate, da se gips res popolnoma posuši, 
preden nanesete barvo. To lahko traja do 24 ur – bodite 
potrpežljivi! Vulkan pobarvajte z rjavo in rdečo ali pa po 
lastni zamisli. Uporabite barve in čopič iz kompleta. 
Preberite namige za mešanje barv in ustvarite še več barv, 
obenem pa poiščite še kakšno zanimivo zamisel. 

Izbruh
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1. Začnite s klesanjem gipsa s tisto stranjo 
orodja, na kateri je kladivo. Ko se gips začne 
drobiti, ga odstranite z ravno stranjo orodja. 
Prav mogoče boste že ugledali kristal ali pirit – 
uspelo vam je! A pazite, če boste gips odstran-
jevali preveč na grobo, lahko poškodujete 
minerale. Zdrobljeni gips odstranite s čopičem. 
Ko se minerali ne držijo več gipsa, jih lahko 
izvlečete in očistite prahu. Nadaljujte, dokler ne 
odkrijete celotnega dragocenega zaklada.

2. Sedaj si pripravite lonec tople milnice in s 
pomočjo stare zobne krtačke očistite minerale, 
da se bodo zalesketali. Nežno jih zdrgnite v 
milnici, sperite pod čisto vodo in položite na 
čist papir, da se osušijo.

čopič in orodje za 
izkopavanje

kocka gipsa z 8 kristali in 
2 kepicama pirita

povečevalno 
steklo

pokrovčki za 
razstavno karto

mošnjiček

potrdilo o 
pristnosti 
piritov

razstavna karta

Svojo zbirko postavite na ogled 
Zares ste se potrudili z izkopavanjem svojih mineralov. 
Zdaj pa je čas, da jih postavite na ogled. Vzemite 
razstavno karto in pokrovčke. Informacije o kristalih (na 
zadnji strani teh navodil) postavite na ustrezni okvirček 
na karti. Nato na karto zataknite pokrovčke z že 
vstavljenimi kristali. Karto počasi obrnite, pokrovčke pa 
na zadnji strani prilepite z lepilnim trakom. 

Pirit skupaj s pokrovčkom z lepilnim trakom zalepite na 
potrdilo o pristnosti. Sedaj lahko svojo čudovito zbirko 
mineralov postavite na ogled. Pokažite jo prijateljem in 
jih osupnite.

Naredite prav posebno darilo
Vsem so všeč dragi kamni, kajne? Zakaj torej enega 
svojih mineralov ne podarite prijatelju ali sorodniku? Že 
v starih časih je veljalo, da imajo minerali mistično moč, 
ki prinaša srečo – in srečo tu in tam potrebuje vsakdo! 
Tu je še lesketajoči se pirit: s takim darilom lahko 
vsakomur polepšate dan. V kompletu je tudi mošnjiček, 
v katerega lahko vstavite svoje darilo.

THE GOLD RUSH
Zlata mrzlica

24. januarja 1848 je Američan James Marshall našel 
nekaj kepic zlata v reki blizu kraja Sacramento v ZDA. 
Novica se je bliskovito razširila in povzročila največje 
migracije ljudi v zgodovini – začela se je zlata mrzlica! 
Pol milijona ljudi s celega sveta je drlo na to območje v 
iskanju takojšnjega bogastva, žal pa je večina od njih 
ostala praznih rok in se domov vrnila z neuresničenimi 
sanjami o zlatu.

 Mogočni minerali 
Preizkusite se kot iskalec čudovitih mineralov. Odkrijte dragocene kristale, redke 
žlahtne kamne in z nekoliko sreče še bleščeče zlato. Kaj še čakate? Začnite z 
izkopavanjem!

Iz kompleta:
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 Prepoznajte minerale
Vzemite povečevalno steklo in si svoje minerale natančno oglejte.
S pomočjo spodnjega seznama odkrijte njihove značilne lastnosti:

Pirit oz. ni vse zlato,
kar se sveti

Čisti kremen

Ahat

Dolomit

Ametist

Roževec

Pirit je eden najpogostejših mineralov na površju Zemlje. 
Zaradi sijočega, medeninasto rumenega videza spominja na 
zlato. Vendar "ni vse zlato, kar se sveti"!

Ta mineral je lahko prozoren, mlečnat ali progast. Uporablja 
se za okrasne rezbarije, tudi kristalne krogle.

Spada v družino kalcedonov. Najdemo ga v različnih barvah, 
običajno pa je pisan in večplasten. Ime je dobil po reki 
Achates (danes Drillo, Sicilija), kjer je bil prvič najden.

Neprosojna ali prosojna kamnina, z barvami od zelene do 
rumene, rdeče, črne in bele. Sestavlja 2 % zemeljske skorje.

Ametist je najbolj cenjena kamnina v skupini kremenov. 
Njegovo ime pomeni 'ne pijan' in nekoč so ga nosili v 
amuletih, da bi se obvarovali pred pijanostjo.

Ta živahno rožnati kamen je znan po svojih zdravilnih 
lastnostih in kot simbol ljubezni. Barvo dolguje sledovom 
titana, železa ali mangana.

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


