KÉSZÍTSD ELŐ A FÖLDET A KERT BEÜLTETÉSÉHEZ

Mezogazdasági vetomag-eloállításra nem használható. A tasakban lévo magok csak oktatási célokat szolgálnak, és a használati
útmutatóban leírtak szerint használhatók fel. Emberi fogyasztásra nem alkalmasak. Felelosen dobják el a szemetet.
Ne dobják ki egyszeruen csak a szabadban. Növény-egészségügyi bizonyítvány.

Ezek a növények
biztosan felderítik
a kertedet!

Amint ezek
az apró növények kinőnek,
ők lesznek a hajunk!

KERTÉSZKEDJÜNK

Vedd magadhoz a következő magokat
bazsalikom

sarkantyúka

Kérd egy felnőtt segítségét

Készítsd elő a földet
a magok elültetéséhez:

Vedd magadhoz
a következő magokat:

perje

Útmutató
n Helyezz két tőzegkorongot
egyszerre a mérőedénybe
és töltsd fel 50 ml vízzel.
Néhány perc elteltével a tőzeg
felszívja a vizet és megdagad.
p Helyezd a perje vagy lóhere
magokat a figurák „fejére”.
Fedd be egy kevés földdel és
a pipetta segítségével öntözd
meg őket pár csepp vízzel.

lóhere

Útmutató

o Az ültetőkanál segítségével oszd
szét a tőzeget a három figurában,
majd simítsd el a talaj felszínét
a tetejüknél.

n

p

n Helyezz 50 ml vízbe egyet
a maradék tőzegkorongokból.
Miután a tőzeg megduzzadt,
terítsd szét úgy, hogy jusson
belőle elegendő valamennyi
virágágyásba (lyukak).
o Készítsd elő a bazsalikom
és sarkantyúka magokat
és szórd rá őket a kertecske
virágágyásaira.

o

Néhány nap elteltével a magok csírázni kezdenek.
A gyökerük kifejlődik és lefelé növekszik, míg apró leveleik
felfelé terebélyesednek.
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Nézd,
milyen vicces
a hajam!

KISKERTEM

Kösd
össze így
a hajam!

p A kerti szerszámok hasznodra lesznek
a kert földjének rendben tartásában.
Kertedet akár ki is csinosíthatod apró
kavicsokkal feldíszítve a virágágyásokat
(a készlet nem tartalmazza).
q A magok csírázásának elősegítéséhez
bizonyosodj meg róla, hogy az
üvegházakat nem közvetlen
napfényre helyezted.
Ha forróság van,
vedd le az
üvegházakat.

Néhány nap elteltével a növények szépen növekednek,
ezért át kell ültetned majd őket nagyobb cserepekbe.
Ne feledd, a növényeket világos helyre tedd, ami eléggé
védett és öntözd meg őket, amint száraznak érzed a talajt.

AZ ÉN

MÓKÁS ÖTLETEK HOGYAN TEDD
SZEMÉLYESEBBÉ FIGURÁIDAT

Fond
be a hajam!
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Keress egy színes
szalagot és kösd össze
a hajam!
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Gyártó: Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c. – 62019 Recanati (MC) – Italy
Tel.: +39 071 75811 – www.clementoni.com
Magyarországra importálja és forgalmazza: Modell & Hobby Kft.
1033 Budapest, Szolokert u. 4/b.
Tel.: + 36 1 431 7451 – www.modellhobby.hu

Kérjük őrizd meg a használati útmutatót
a jövőbeni hivatkozás végett.

V?????

A MAGOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELHÍVÁSOK ÉS ÚTMUTATÁSOK:

BEVEZETÉS

Ezt a tudományos készletet különböző apró növények
csíráztatásra és termesztésére használhatod: lóhere, perje, bazsalikom,
és sarkantyúka. Sőt, néhány tudományos tényt is tanulhatsz azokról a környezeti
feltételekről, amelyek a növények növekedését elősegítik.
Állítsd össze a kiskert figuráit, változtatgasd kinézetüket,
meglátod milyen jó móka!

Répa Robi vagyok, velem
felfedezheted a növények
termesztésének titkait!

Szia, a nevem Pari Pali!
Hű társad leszek ebben a mókás
kalandban! Növeszd meg a hajunk
és változtasd meg kinézetünk!

Az én nevem Kukor Ica,
velem felfedezheted a kert
illatait és színeit!

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ

• A magokat ne használd mezőgazdasági célokra.
• Szorosan kövesd az oktatási tevékenységekre
vonatkozó utasításokat, és a magokat csak
a készlethez mellékelt tartóedényekbe ültesd.

• Amennyiben kifogytál a készlethez mellékelt magokból és további kísérleteket
szeretnél elvégezni, a helyi kertészetből beszerezhetsz néhány tasakkal.
• Amennyiben a tőzegkorongok elfogytak, pótlásként használj cserepes
növényekhez való tőzeget. Ha otthon nem találnál ilyet, a helyi kertészetekben
vásárolhatsz.

MIRE VAN SZÜKSÉGÜK A NÖVÉNYEKNEK A NÖVEKEDÉSHEZ
A fény a palántákat arra
serkenti, hogy a magból
kicsírázva növekedjenek.

• figurák
• tőzegkorongok
• pipetták

• 100 ml-es edény
fedéllel

n

A víz nélkülözhetetlen
a növényeknek.
A gyökereiken
keresztül „isznak”.

A MAGOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELHÍVÁSOK ÉS ÚTMUTATÁSOK:
Mezőgazdasági vetőmag-előállításra nem használható. A tasakban lévő magok csak oktatási célokat szolgálnak,
és a használati útmutatóban leírtak szerint használhatók fel. Emberi fogyasztásra nem alkalmasak.
Felelősen dobják el a szemetet. Ne dobják ki egyszerűen csak a szabadban. Növény-egészségügyi bizonyítvány.
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Hő

Még a növények is lélegeznek
és szükségük van a levegőben
lévő oxigénre.

Sarkantyúka

A hő segíti a növények
növekedését.
A házatok belső
hőmérséklete tökéletes.

Levegő (oxigén)

Igazán jó móka lesz Pari Pali, Kukor Ica és Répa Robi megjelenését változtatgatni! A készletben
lévő matricák annyiszor ragaszthatóak át, ahányszor csak akarod – csak ragaszd fel, vedd le és
ragaszd fel újra!
n Fogd a matricákat és találd ki minden
karakterhez a megfelelő formájú szemet.
o Ragaszd fel az egyik matricát Pari Pali
szájára.
p Akár a kerti szerszámokat is kidíszítheted
szemekkel.

• kerti szerszámok:
- ültetőkanál
- kézi gereblye

A bazsalikom egy lágyszárú
növény, amely a Ázsia és
Afrika trópusi területeiről
származik.
Levelei erős illatúak
és ételek ízesítésére
használják. Télire
kiszárítható vagy
lefagyasztható.

Víz

Találj ki új kinézetet a figuráknak és személyesítsd meg a kerti szerszámokat

• matricák
a figurákhoz
és eszközökhöz

Bazsalikom

Állítsd össze új barátaidat: Répa Robit, Pari Palit és Kukor Icát

o

• magok:
- lóhere
- perje
- bazsalikom
- sarkantyúka

NÖVÉNYHATÁROZÓ

A magoknak fényre, vízre
(nedvesség), hőre és levegőre (oxigén)
van szükségük a csírázáshoz
és a talajban növekedéshez.

Fény

A FIGURÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Minden figurát ugyanúgy kell összeszerelni:
n A figura hátsó testfelének oldalára illeszd rá
a karokat majd helyezd rá a testrész elejét is.
Végül csúsztasd bele az összeszerelt
testet a cipőkbe (az ábrának
megfelelően).
o Díszítsd fel őket: tegyél egy kis hajat Kukor
Icára, bajuszt Répa Robira és szemüveget
Pari Palira (az ábrának megfelelően).

A KÉSZLET TARTALMA:
• kert:
- alapzat
- üvegházak

VIGYÁZAT:

A sarkantyúka egy
Dél-Amerikából származó
lágyszárú növény.
Sárga vagy narancssárga
illatos virágai, akár
5 centiméteres nagyságúak
is lehetnek. Késő nyáron
virágzik. A sarkantyúka
a napos helyeket kedveli.

Talaj
A növények gyökerei a talajban
lefelé növekednek. Igazán
ügyesen megszerzik magunk
azokat a tápanyagokat („étel”),
amelyek a fejlődésükhöz
szükségesek.
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Perje
A perje egy lágyszárú
növény és a Földközitenger környékéről
származik. Érzékeny az
aszályra és az alacsony
hőmérsékletre. Kiválóan
megfelel pázsitnak, vagy
sportpályákra, ahol sokat
sétálnak az emberek.
Lóhere
A lóhere egy lágyszárú
növény, amely Európából,
Észak-Afrikából, valamint
Ázsia nyugati részéről
származik.
A napos területeket kedveli, de jól
tűri a hideg teleket is. Ültetésére
a legmegfelelőbb időszak a tavasz.
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