
270539 FROZEN 2 MAGIČNI GOZD SET ŠK. ŠK. 18522    

Vstopite v magični svet Frozen 2 s tem znanstvenim setom. Zabavajte se pri vzgajanju  rastoče trave-detelje in rož  ter okrasite vaš gozd  s čudovito vetrnico. Dodajte potki 
čarobnost z lističi, ki se svetijo v temi.  Pomagajte si s sličicami na originalnih navodilih. Preberite in shranite navodila, opozorila za kasnejšo uporabo. 
VSEBINA (glejte sličice na originalnih navodilih): 1 osnova-podlaga "magični gozd"; 1 papir za gradnjo- konstrukcijski papir z vnaprej izrezanimi oblikami, ki se svetijo v temi; 8 x  
peleti šote, pipeta, lopatica, 2x vrečka »beli pesek«, 2x vrečka »semena«, dodatki (drevo, opora za vrtljivo kolesce, podpora imenske tablice), samolepilne nalepke za 
dekoracijo dodatkov; uporabni dodatki, ki niso del seta: plastična skodelica, obojestranski lepilni trak, 1 ilustrirani priročnik. Vrečka s semeni: bela detelja, slak; vrečka z 
velikimi zrni belega peska.  Opozorila in navodila za uporabo semen – detelja in slak (opozorilo napisano tudi na vrečki semen): Semena niso namenjena za uporabo v 
kmetijstvu za reprodukcijski namen. Semena v vrečki so namenjena samo za izobraževalni namen in se lahko uporabijo samo na način kot je opisano v priloženih navodilih. Ni 
namenjeno prehrani ljudi. Odlagajte odgovorno. Ne zavrzite v okolje. Fitosanitarni certifikat. Izdelek se ne prodaja ločeno.  Vrečka  s semeni - Bruto teža: 10 g.    
USTVARITE MAGIČNI GOZD     
Sestavite dodatke (sličice na originalnih navodilih):  Vzemite dodatke  in pritrdite ustrezne nalepke na dodatke. Nato vstavite vsako palico v osnovo, prepričajte se, da so 
stabilne, ko jih postavite (fig 1/slika 1 na originalnih navodilih). Sedaj vzemite papir s predhodno izrezanimi oblikami  in odstranite enega od dveh kvadratov, da naredite 
veternico.  Sledite navodilom prikazanim na fig 2/sliki 2.   Rahlo upognite 4 perforirane lopatice vetrnice v zaporedju tako, da se 4 luknje na vogalih združijo v središčno 
odprtino.  Enkrat, ko so luknje poravnane, vstavite zatič skozi luknjo na paličico, ki ste jo predhodno sestavili. 
KAKO POSEJEMO SEMENA : Začnite s pripravo prsti. Potrebujete šoto, vrečko s semeni in plastično skodelico (ni priložena setu).  Potopite 1 peleto šote v plastično skodelico, 
ki je do polovice napolnjena z vodo. Peleta šote bo vsrkala vodo v nekaj minutah in hitro nabreknila, se spremenila v valj, ki se ga lahko zdrobi in se ga uporabi kot polnilo za  
luknje v osnovi za setev semen. Sledite enakemu postopku za ostale pelete šote. Predno dodate prst v luknje, morate najprej namestiti dodatke. Položite jih kakor želite, ali 
kot prikazuje fig 3/slika 3. Sedaj lahko položite prst v luknje, vse dokler niso napolnjene s prstjo do vrha, pokriti morajo »noge« dodatkov, zato da jih stabilizirajo. Odprite 
vrečko s semeni  in  stresite nekaj vsebine na bel list papirja. Ločite manjša semena (detelja) od večjih (slak). 
Bela detelja: detelja je zelnata rastlina. Rada ima sončna območja in je odporna na mrzlo vreme zime. Idealen čas za setev je pomlad. Slak: Slak je plezajoča rastlina. Rada ima 
sončna območja in se mora kar pogosto zalivati. Cvet po večini cveti samo en dan. Idealen čas za setev je pomlad. Opozorilo. Semena niso namenjena za uporabo v 
kmetijstvu. Sledite navodilom za izobraževalne aktivnosti  in posadite semena samo v posodico priloženo setu. 
Enkrat, ko ste ločili semena, vzemite manjša  (detelja) in jih potresite v dve različni luknjici: eno z vetrnico, drugo brez vsega (fig 4/slika 4). Semena zalijte s pomočjo pipete. 
Sedaj vzemite večja semena (slak) in jih položite v luknjo, kamor ste namestili dodatek v obliki drevesa (fig 4/slika 4). Semena zalijte s pomočjo pipete. Ko enkrat semena slaka 
vzklijejo, bo rastlina zrasla višje kot detelja. Lahko jim pomagate, da rastejo in se ovijejo okoli drevesa, tako da njihove stebla vstavite med veje. 
KDAJ SEM POSEJAL/A SEMENA?  Odstranite eno od okroglih oblik s konstrukcijskega papirja  in napišite datum setve! Uporabite obojestransko lepilo, da pritrdite obliko na 
podporo in jo namestite na položaj kot želite (fig 5/slika5). 
OKRASITE POT Odprite vrečko z belim peskom in stresite vsebino v večjo plastično skodelico. Dobro sperite zrna peska in ga položite na list papirnate brisače, da vpije vodo in 
se pesek posuši. Ko je suh, se zabavajte med potresanjem peska po pripravljeni potki na osnovi magičnega gozda, pri tem pa uporabite priloženo lopatko (fig 6/slika 6). Sedaj 
odstranite obarvane lističe iz konstrukcijskega lista in položite lističe enega po enega na pot. Okrašeno podlago »magičnega gozda« pustite za nekaj časa na sončni svetlobi, 
nato jo premaknite v temni del sobe in glejte, kako se pot sveti (fig 7/slika7). 
JEZERO: Vse kar ostane je namenjeno, da zapolnite luknjo v središču osnove (fig 8/slika8).  Uporabite pipeto, da izčrpate vodo z jezera in zalijete rastline. Vaš magično gozd je 
izdelan. Ne pozabite! Imeti ga morate na osvetljenem prostoru in dnevno zalivajte slak in deteljo! Ponoči občudujte kako se magični gozd sveti v temi.  


