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להורים :יש לקרוא את כל ההוראות
לפני מתן הנחיות לילדיכם.

מעבדת הילדים-

אזהרה:

סכנת חנק -חלקים קטנים .לא מיועד
לילדים מתחת לגיל .3

חפירת שלד דינו-

 -VELOCIRAPTORולוצירפטור
DINOSAUR SKELETON EXCAVATION KIT – VELOCIRAPTOR – 13234

הערה :למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה.

 .Aהוראות בטיחות
.1
.2
.3

.4
.5

יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה.
נדרשת השגחת ועזרת מבוגר .
אבק הגבס הנחפר עלול לגרות את העיניים ,האף והגרון .עבוד בזהירות .נדרשת השגחת מבוגר .אין
להכניס את החומרים לפה או להשתמש בהם על הגוף .הימנע ממגע עם העיניים ושאיפת אבק.
במקרה של מגע עם העיניים ,שטוף במים והתייעץ עם רופא במקרה שאי-הנוחות נמשכת .בזמן
תהליך החפירה ,הסר את האבק מזמן לזמן עם המברשת .אין להעיף אותו בנשיפה .השתמש
בבקבוק התזת מים להרטבת האבק מכיוון וזה יגרום לו להאחז במשטח העבודה) .שים לב -גבס
רטוב עלול להכתים ,לבש סינר או בגדי עבודה (.משקפי מגן או מסכת מגן יכולים להועיל כאמצעי
הגנה נוספים בזמן חפירה.
ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל .8
הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא
נכון .שמור הרחק מילדים בני  3ומטה.

 .Bהערות
 .1יש תמיד לעבוד על משטח ישר ומוצק .אנו ממליצים כי תכסה את משטח העבודה עם נייר עיתון כדי
להגן על אזור העבודה ולעזור בניקיונות.
 .2לבש סרבל או בגדים ישנים .הגבס עלול להכתים בגדים .השתמש בחומר ניקוי כביסה על בגדים
מלוכלכים ושטוף בנפרד.
 .3השלך את הגבס לפח .אין לשים את אבקת הפלסטר בחור ניקוז האמבטיה .זה עלול להוביל
לסתימה.
הערה :הערכה מיועדת לכך שילדים יוכלו לחקות מומחה בחקר מאובנים החופר אחר מאובנים .תהליך החפירה
צריך להעשות בסבלנות כמו חוקר מאובנים אמיתי .התהליך כולו יכול לקחת מספר שעות או ימים .זוהי תמצית
הכיף בחפירה .אם תרצה לזרז את תהליך החפירה ,תוכל לרסס קצת מים על הגבס או אפילו להשקיע את הגוש
כולו בכיור מלא מים לדקה לפני חפירה .זה ירכך את הגבס .עם זאת ,זה עלול לערער על "כיף החפירה" המיועד.
כמו כן ,שים לב כי גבס רטוב עלול ליצור כתמים.

 .Cמרכיבים
 1גוש גבס עם שלד דינוזאור קבוע בתוכו 1 ,שעווה רכה לריכוך המפרקים 1 ,כלי חפירה מעוצב במיוחד,
 1מברשת 1 ,רקע סצינה פרהיסטורית עם עובדות מעניינות מודפסות.

 .Dהוראות
.1
.2
.3
.4
.5

.6

שפשף בעדינות את הגבס עם הצד השטוח של כלי החפירה .כאשר שלד הדינוזאור יתחיל להתגלות,
חפור בזהירות!
השתמש במברשת לאבק את הגבס הנותר משלד הדינוזאור.
כל אבק נותר יוכל לרדת בניגוב עם אריג לח .השתמש בקצה המברשת לנקות את הגבס הנותר
בתוך החריצים להרכבה קלה.
כאשר מצאת את כל חלקי הדינוזאור ,פנה להוראות ההרכבה כדי להרכיב את כל הדגם.
תוכל להשתמש בשעווה הרכה הכלולה כדי לקבע את מיקומי המפרקים .הנח את השעווה בכף ידך
לזמן מה בזמן שחום גופך ירכך אותה .מלא את חלל המפרק עם חתיכה קטנה של שעווה מרוככת
לפני שתרכיב את השלד .השעווה תתקשה שוב כשתתקרר ותחזיק את השלד במקום .תוכל לשים
את חלקי השלד בתנוחה שונה כאשר תחפוץ בכך בעזרת השימוש בשעווה.
בנה את רקע הקרטון .תחילה ,קפל את הבסיס לאורך הקו המקופל .אז הכנס את הקרטון בחזרה
לחריץ הבסיס .מבנה הקרטון יכול להיות מחוזק בעזרת שימוש בשעווה הרכה או נייר דבק מביתך.
הצב אותו על התצוגה בעזרת שימוש נוסף בשעווה הרכה .זה יוצר קישוט חדר מדליק.

 .Eהוראות הרכבה
עקוב אחר הדיאגרמה להרכבה.
ולוצירפטור 12 -חלקים בסך הכל.

 .Fעובדות מעניינות
האם ידעת...
•
•
•

השם "ולוצירפטור" אומר "גנב זריז" או "ביזה זריזה" .הוא נקרא כך בגלל יכולתו לרוץ בזריזות
רבה אחר טרף.
הולוצירפטור היה שייך למשפחת דינוזאורים דמויי-ציפור ,שנקראו דרומאוזאוריים.
דרומאוזאוריים אחרים היו דיינוניכוס ודרומזאורוס.
בניגוד לדרומאוזאוריים אחרים ,לולוצירפטור הייתה גולגולת ארוכה ונמוכה עם חוטם מאוד שטוח
הפונה כלפי מעלה .במלתעותיו היו בין  60ל 80-שיניים חדות כתער.

הפוך למומחה דינוזאורים ,חפש את העובדות המעניינות הרשומות בגב התצוגה .תוכל ללמוד בזמן
שאתה נהנה.

שאלות וטענות
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