Vybehni von a stan sa bádatelom!

Co si má každý správny bádatel zbalit:

Dobrodružstvo môžeš zažiť prakticky kdekoľvek, vlastne
pokojne hneď za dverami vášho domu. Musíš sa len dôkladne
porozhliadnuť. Svet zvieratiek, kvetín a stromov je totiž fascinujúci
a plný rôznych záhad. V tejto sade kariet nájdeš päťdesiat nápadov,
tipov, experimentov, hier a návodov na dlhé hodiny strávené
bádaním v prírode a o prírode. Zaujímavé nápady a pokusy ti
ponúkame v každom ročnom období a tiež za každého počasia.

Na cestách vonku sa ti zíde mnoho vecí. Nikdy totiž nevieš vopred,
aké prekvapenia ťa čakajú. Určite neurobíš chybu, ak budeš mať
pri sebe ďalekohľad, lupu alebo zväčšovacie sklíčko, náplasť,
fotoaparát, vreckovky, vodu, niečo na zahryznutie, vreckový nožík,
pinzetu na vyťahovanie kliešťov, ceruzku a papier. Samozrejme tiež
vhodné oblečenie s ohľadom na počasie.

Nezabudni si gumáky .

Milí rodicia,
poobedie či dokonca celý deň na záhrade, v parku alebo v lese
sa vždy môže zmeniť na skvelé dobrodružstvo. Môžete sa na
chvíľu sami stať deťmi a urobiť mnoho skvelých objavov. Buďte
kreatívni a aktívni: stavajte mosty cez potoky a rieky, spoločne
objavujte zvieratá a podivné rastliny. Pozorujte, ako sú deti
zabraté do hry, dlhé hodiny triedia kamienky podľa tvarov
a farieb a tvoria umelecké diela z listov, kvetov, vetvičiek
a ovocia. Vychutnajte si nezabudnuteľné spoločné chvíle.
Uvidíte, že to budú dni, na ktoré si radi spomeniete.

Co máš robit pri:
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• osom alebo včeľom bodnutí – keď ťa bodne včela,
osa, čmeliak alebo sršeň, musíš čo najskôr odstrániť
žihadlo a vytlačiť jed z rany. Miesto potom umy teplou
vodou. Uštipnutie v ústach alebo okolo úst môže byť veľmi
nebezpečné, v takom prípade určite vyhľadaj pomoc lekára;

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

• komárom bodnutí – tu pomôže ochladzovanie. Existujú
gély a mastičky, ktoré zmierňujú bolesť a svrbenie;

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky,
velmi rádi Vám odpovíme.

• napadnutí kliešťom – kliešťa je potrebné čo najskôr
odstrániť, najlepšie pinzetou. V žiadnom prípade nesmieš
kliešťa pri vyťahovaní stláčať. Potom je treba miesto, kam sa
kliešť zahryzol, niekoľko týždňov pozorovať. Ak ranka sčervenie
alebo sa cítiš chorý(á), musíš ísť k lekárovi.

MINDOK s.r.o.
Korunní 810/104, Praha 10
www.mindok.cz

Rady a nápady v této sadě vzešly od autorek a vydavatelství, jsou
pečlivě vybrány a odzkoušeny. Přesto na ně nelze poskytnout
jakoukoliv záruku. Odpovědnost vydavatel či distributora za
případné škody je vyloučena.
Děkujeme za pochopení.
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prírodních experimentu
Vybehni ven
a stan se badatelem!

Vybehni ven a stan se badatelem!
Dobrodružství můžeš zažít prakticky kdekoli, vlastně klidně
hned za dveřmi vašeho domu. Musíš se jen důkladně
porozhlédnout. Svět zvířátek, květin a stromů je totiž
fascinující a plný různých záhad. V této sadě karet najdeš
padesát nápadů, tipů, experimentů, her a návodů pro dlouhé
hodiny strávené bádáním v přírodě a o přírodě. Zajímavé
nápady a pokusy ti nabízíme v každém ročním období a také
za každého počasí.
Nezapomeň si gumáky .

Co si má každý správný badatel sbalit:

Co máš delat pri:

Milí rodice,

Na cestách venku ti přijde vhod spousta věcí. Nikdy totiž nevíš
předem, jaká překvapení tě čekají. Určitě neuděláš chybu,
budeš-li u sebe mít dalekohled, lupu nebo zvětšovací sklíčko,
náplast, fotoaparát, kapesníky, vodu, svačinu, kapesní nožík,
pinzetu na vytahování klíšťat, tužku a papír. Samozřejmě také
vhodné oblečení s ohledem na počasí.

• vosím nebo včelím bodnutí – když tě bodne
včela, vosa, čmelák nebo sršeň, musíš co nejdříve
odstranit žihadlo a vytlačit jed z rány. Místo pak omyj teplou
vodou. Bodnutí v ústech nebo okolo úst může být velmi
nebezpečné, v takovém případě určitě vyhledej pomoc lékaře;

odpoledne nebo dokonce celý den strávený na zahradě,
v parku nebo v lese se pokaždé může změnit v báječné
dobrodružství. Můžete se na chvíli sami stát dětmi a učinit ty
nejlepší objevy. Buďte kreativní a aktivní: stavte mosty přes
potoky a řeky, objevujte společně zvířata a roztodivné rostliny.
Pozorujte, jak jsou děti zabrány do hry, dlouhé hodiny třídí
kamínky podle tvarů a barev a tvoří umělecká díla z listů,
květů, větviček a ovoce. Vychutnejte si nezapomenutelné
společné chvíle. Uvidíte, že to budou dny, které si budete rádi
připomínat.

• komářím bodnutí – tady pomůže chlazení. Existují i gely
a masti, které mírní bolest a svědění;
• napadení klíštětem – klíšťata je třeba co nejdříve
odstranit, nejlépe pinzetou. V žádném případě nesmíš klíště
při vytahování mačkat. Pak je třeba místo, kam se klíště
zakouslo, několik týdnů pozorovat. Pokud ranka zarudne nebo
se cítíš nemocný(á), musíš navštívit lékaře.

