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

 

A. הוראות בטיחות  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .2

. לקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא נכוןהערכה והמוצר המוגמר כוללים ח .3

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני 

נוחות בעת  -אם אתה חש אי. נוחות בקרב אנשים מסויימים -ייתכן ותמונות האשליות האופטיות יגרמו לאי .4

רום הדוגמאות המסתובבות על דיסקיות האשליה עלולות לג. אל תמשיך במשחק, הצפייה בהן

 .אל תמשיך במשחק, נוחות בעת הצפייה בהן -אתה חש איאם  . לסחרחורות בקרב אנשים מסויימים

  

B. מרכיבים 

 1, משקפי תלת מימד 1, תמונות תלת מימד והסברים כיפיים, טריקים 20ספרון אשליות אופטיות עם  1

 .והוראות )'פאוץ(תיק צד  1, עטי סימון צבעוניים 2, גליונות דוגמת סביבון 3, סביבון

 

 

 

  

  

יש לקרוא את כל ההוראות : הוריםל

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

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

 



C. הוראות 

 

. תמונות אשליות אופטיות כלולות בספרון 20): 1-20אשליות ( האשליות האופטיות הקלאסיות .1

 לפישחק . בצד שמאלמודפסים תמונת האשליה מודפסת בצד ימין בעוד ההוראות וההסברים 

בהיר קרא את ההסברים הכיפיים המודפסים בגופן קטן בצבע , לאחר מכן. ההוראות המודגשות

 .זה מגניב. הזה הנוחאתגר את חבריך עם ספרון האשליות . יותר בהמשך

צפה בתמונות התלת מימד באמצעות משקפי התלת מימד ): 21-22אשליות ( לת מימדהכיף בת .2

 .אז צור תמונות תלת מימד פשוטות באמצעות השבלונה ועטי הסימון המצורפים. המצורפים

 אתוכל לשנות את גליון הדוגמ. סביבון מעוצב במיוחדמצורף ): 23-25אשליות ( סביבוני אשליה .3

סטים של דוגמאות סיבוב  2מצורפים . והתקנה מחדש של המוט המרכזי השלמעלה בעזרת הסר

 .אהסברים כיפיים מודפסים על גב כרטיס הדוגמ. אשליות דינמיות מדהימות 3להדגמת 

הצג אותם או . ם איתך לכל מפגשקח אות. המצורף הנוח' ארוז את כל הטריקים שלך בפאוץ .4

 .זה כיף. אתגר את חבריך עם כל האשליות

  

D. שאלות וטענות  

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו

         ,   LIAחברת  - כתובתנו. איתנו קשר ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 . WWW.LIA.CO.IL  :אתר האינטרנט, 09-9502552: טלפון, 153-9-9502552: פקס

  

  

  

 

 

 


