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ŽIVI PJESAK I VULKAN
A. SIGURNOSNA UPOZORENJA
1. Potreban je stalni nadzor i pomoć odrasle osobe
2. Ovaj set namijenjen je djeci starijoj od 8 godina
3. Ovaj set i svi gotovi proizvodi sadrže sitne dijelove koji krivim postupanjem mogu izazvati gušenje.Držite dalje od djece mlađe od 3 godine.
4. Za izvedbu poskusa potrebni su neki materijali koji imate kod kuće. Za prikupljanje tih materiala potrebna je pomoć odrasle osobe.

Dio 1: Papirnata diorama s minijaturnim papirnatim prikazima, Dio 2: plastični vulkan, Dio 3: plastični bazen za živi pijesak, Dio 4: vrećica s pijeskom x 4, Dio 5: hvataljka, 
Dio 6: kostur T-Rexa (11 dijelova), Dio 7: figure dinosaura x 2 (različitih stilova), Dio 8: boja i kist za boju i detaljne upute. Također potrebno ali nije uključeno: kukuruzni 
škrob, posuda za miješanje, čajna žličica, žlica za miješanje, tekućina za pranje posuđa, ocat, soda bikarbona, crvena jestiva boja, voda i stare novine.

1. Uzmite papirnati predložak (Dio 1). Odvojite dijelove označene od B do E. Sparite brojeva otisnute na karticama i utorima, spojite ih kako bi stvorili petlju koja je baza 
scene. Umetnite dio označen slovom F u utor E. Ovo će dati dodatnu potporu strukturi.
2. Stavite dio označen slovom J preko petlje koju ste upravo napravili. Učvrstite ju umetanjem kartica u utore odgovarajućih brojeva. Ovo daje platformu scene.
3. Umetnite pozadinu A kako bi kompletirali scenu. Umetnite plastični bazen za živi pijesak (dio 3) preko izrezane scene. Pomoću boje i kista obojite krater vulkana (dio 2). 
Smjestite ga na scenu pored bazena živog pijeska.

Savjet: Prekrite radnu površinu starim novinama. Također možete pripremiti veliki ravni podložak koji će držati cijelu strukturu. Ovo će spriječiti izljevanje živog pijeska i 
vulkanske lave kako ne bi uprljali namještaj.  Ako dođe do izlijevanja, obrišite papirnatim ručnikom ili krpom.

4. Istresite sve 4 vrećice pijeska (dio 4) i 30g (oko 6 čajnih žličica) kukuruznog škroba (od kuće) u posudu za miješanje. Pomiješajte ih dobro pomoću žlice za miješanje. 
5.Polako dodajte 30 mL vode u posudu za miješanje, malo po malo. Lagano miješajte smjesu kako dodajte vodu dok ne postane ravnomjerna. Ako smjesu miješate 
prejako ona će se stvrdnuti.
6.Nakon što ste dobro promiješali smjesu, izlite ju u bazen za živi pijesak. Vaš bazen živog pijeska je gotov!
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B. SADRŽAJ

C. AKTIVNOST 1 – SASTAVLJANJE SCENE

PJESAK

PJESAK

KUKURUZNI
ŠKROB

UPOZORJENJE:
OPASNOST OD GUŠENJA sitnim 
djelovima. Nije za djecu mlađu od 3 godine. 

PITANJA I KOMENTARI
Cijenimo vaše povjerenje te nam je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom vrlo bitno. U slučaju da imate bilo kakve komentare ili pitanja, ili ste pronašli 
manjkavosti ili neispravnosti u ovom setu, molimo vas, da se ne ustručavate kontaktirati distributera: Singa H d.o.o., www.singa-h.hr. Također se možete 
obratiti i našem timu za marketinšku podršku na e-mail: infodesk@4M-IND.com.
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D. AKTIVNOST 2 – EKSPERIMENTI SA ŽIVIM PIJESKOM
Brzo dodirnite smjesu hvataljkom. Razlijeva li se? Probajte nježno staviti hvataljku (dio 5) na pijesak. Tone li polako u smjesu? Ako smjesu dodirnete brzo i čvrsto, ona se 
ponaša kao čvrsta tvar. Ali ako ju sipate ili lagano dodirnete, ona se kreće kao tekućina. Pogledajte Odjeljak G i naučite znanstvenu stranu ovog fenomena! (Napomena: Ako 
se smjesa previše mrvi dodajte malo vode a ako je previše tekuća dodajte malo kukuruznog škroba.)

ISKOPAVANJE IZGUBLJENOGA KOSTURA T-REXA

1. Stavite dijelove kostura T-Rexa u bazen. Promatrajte kako s vremenom tone.
2. Koristite hvataljku kako bi izvadili dio po dio kostura T-Rexa iz pijeska. Možete izazvati prijatelja da vam izvadi sve dijelove kostura. Zapamtite da sve morate raditi pažljivo!
3. Sastavite kostur kako bi stvorili cjeloviti model T-Rexova kostura. Preklopite papirnati stalak kako bi mogli prikazati svima vašeg T-Rexa!

KORIŠTENJE ŽIVOG PIJESKA
• Nemojte držati pijesak u bazenu dulje od 2 dana jer će fermentirati.
• Ako želite ponovo koristiti pijesak presipajte smjesu u posudu za miješanje. Dodajte 200 mL vode i dobro promiješajte. Ostavite smjesu da odstoji 1 minutu kako bi se pijesak 
istaložio. Odsipajte otopinu škroba i vode. Ostavite pijesak da se osuši.
• Kako bi ponovo napravili živi pijesak jednostavno ponovite korake C4 i C5. Općenito, pomiješajte 60 mL vode i 80g (16 čajnih žličica) kukuruznog škroba s žlicom za 
miješanje. Ako želite napraviti veću smijesu u drugom, većem bazenu, jednostavno koristite 3 dijela vode i 4 dijela škroba. 

E. AKTIVNOST 3  – VULKANSKA ERUPCIJA

1. Stavite dvije žlice sode bikarbone (od kuće) u vulkan. Dodajte nekoliko kapi tekućine za pranje posuđa (od kuće) i crvenu jestivu boju (od kuće) kako bi ''lava'' bila 
dramatičnija. Tekućina za pranje posuđa usporava reakciju i zbog nje se vulkan pjeni.
2. Polako dodajte jednu žlicu octa (od kuće) u vulkan i promatrajte kako dolazi do erupcije ''pjenaste lave''.
3. Kako bi erupcijom nastalo još više ''lave'' možete nastaviti dodavati žličice octa. S vremenom erupcija će se zaustaviti.
Savjeti: Možete erupciju ponoviti neograničeni broj puta. Zapamtite samo da vulkan nakon korištenja trebate isprati vodom kako ga zaostali ocat ne bi nagrizao. Pogledajte 
Odjeljak H kako bi naučili više o znanosti iza ovog fenomena.

F. AKTIVNOST 4 – KONSTRUIRANJE PRETPOVIJESNE DIORAME
Prvo pospremite nered nastao prijašnjim aktivnostima. stavite dvije figurice dinosaura na scenu. Zajedno s bazenom živog pijeska, 
vulkanom, figuricama dinosaura i scenom imate kompletnu Pretpovijesnu Dioramu za igranje! Možete ga koristiti kao zanimljiv 
ukras za sobu ili kao vlastitu Doba Dinosaura scenu za igranje! (Zapamtite: Smjesa živog pijeska ne smije stajati duže od dva 
dana. Ne zaboravite obrisati dioramu ako dođe do izlijevanja.)

G. KAKO FUNKCIONIRA ŽIVI PIJESAK?
Kada dodate vodu u smjesu (pijeska i škroba) ona postaje gusta. Ako smjesu miješate ili brzo dodirujete ona postaje vrlo tvrda. 
Ovo se događa zbog toga što su čestice kukuruznog škroba izmiješane i ne mogu kliziti jedna preko druge zbog nedostatka vode 
među njima. Sporo miješanje dozvoljava da više vode dođe među čestice škroba pa one lakše klize jedna preko druge. Stoga, ako 
smjesu lagano dodirnete ona se ponaša kao tekućina. Sposobnost čestica da se kreću ovisi o sili ili opterećenju koje na njih 
djeluje. Ovo je sličan princip na kojem djeluje pravi živi pijesak. Ako lagano stanete na malo živog pijeska  on se ponaša kao 
tekućina i tada tonete sporo. Ako paničarite i naglo izvučete nogu iz pijeska, on se ponaša kao čvrsta tvar.

H. KAKO VULKAN ERUPTIRA?
Do pravih vulkanskih erupcija dolazi kada se magma izdiže kroz pukotine na Zemljinoj površini. Stvara se pritisak i magma eksplodira na površinu i uzrokuje vulkansku 
erupciju. Aktivnost 3 je simulacija vulkanske erupcije. Kada pomiješate ocat i sodu bikarbonu dolazi do kemijske reakcije u kojoj nastaje ugljikov dioksid. Ugljikov dioksid  izlazi 
iz vulkana u obliku mjehurića. Kada sav ugljikov dioksid izađe, vulkan prestaje s ''erupcijom''. Možete pokušati umjesto octa dodati sok od limuna i vidjeti što će se dogoditi. Ili 
dodajte malo škroba ili pijeska da ispitate hoćete li dobiti bolju ''lavu''.

I. ZANIMLJIVE ČINJENICE
• Živi pijesak je zapravo pijesak koji je zasićen vodom toliko da je trenje među česticama pijeska smanjeno. Rezultat toga je meka smjesa koja više ne može podnositi težinu.
• Živi pijesak se najčešće nalazi uz riječne obale, plaže, obale jezera, močvare i blizu podzemnih izvora. 
• Opiranje u živom pijesku - ili bilo koji nagli pokret - potiču tonjenje.  Spori pokreti su puno efektniji.
• Ne brinite! U živom pijesku nećete potonuti do kraja. Kako je ljudsko tijelo manje gusto od pijeska, najviše što ćete potonuti je do razine prsa. Kako bi izašli iz živog pijeska ne 
smijete paničariti. Pokušajte leći na pijesak i plutati, slično kao na vodi.
• Vulkani su otvori na Zemljinoj površini. Jednom kad magma izađe iz vulkana naziva se lava.
• Lava može vrlo brzo teći. 1783. godine je zabilježena najveća količina izbačene lave i to na Islandu, vulkan Laki. 
• Četvrtina stanovništva Islanda je stradala od otrovnih plinova i oblaka pepela koji je izašao iz vulkana. Stradali su i mnogi usjevi pa je nastupila i velika glad.

2

SODA

BIKRBONA

VINSKI
OCAT

SODA
BIKRBONA


