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Készíts űrhajót műanyag palackból 
 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 

3. A játék 5 éven felüli gyermekek részére készült. 

4. A csomag és a késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Kérjük, ne 

adja a játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek. 

5. A rövidzárlatok elkerülése érdekében, az elemtartó belsejében lévő érintkezőkhöz ne nyúlj fém 

tárggyal. 

B) Elemek használata 

1. A játék 2 db „LR44” típusú gombelemmel működik. 

2. Elemcseréhez csavarozd le az elemtartó tetejét. Felnőtt felügyelete szükséges. 

3. Mindig új elemeket használj. 

4. Az elemtartóba helyezéskor ügyelj az elemek polaritására. 

5. A kimerült elemeket vedd ki a játékból, hogy megelőzd az elemek kifolyását. 

6. Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból. 

7. Az újratölthető elemek töltését felnőtt végezze. 

8. Ne próbálkozz nem újratölthető elemek töltésével. 

9. Ne keverd a régi és új elemeket. 

10. Ne keverd a hagyományos (cinkszén) elemeket tartós (alkáli) elemekkel és újratölthető elemekkel. 

11. Bizonyosodj meg róla, hogy az érintkezők nincsenek rövidre zárva. 

 

C) Megjegyzések 

1. Festés után moss kezet. 

2. Festéshez célszerű egy régi pólót vagy munkaruhát felvenni. Ha összefestékezted a ruhád, azonnal 

mos ki, mert a beszáradt festék foltot hagyhat a ruhán. 

3. A csomagoláson lévő műanyag fóliát ne dobd ki, később még szükséged lehet rá, ha 

újrafelhasználható anyagokat keresel. A játék doboza és a benne található egyéb anyagok is 

hasznosak lehetnek majd a későbbiekben. 

 

D) A doboz tartalma 

Egy műanyag palack kupak, egy tollszár 2 cserélhető szivacsbetéttel, két sablonív, festék, ecset, 

elkészítési útmutató. 

Világszerte naponta több millió műanyagpalackot dobnak ki. A műanyagok nagyon lassan bomlanak le, és 

komoly környezetvédelmi problémát jelentenek. Segíts a környezetvédelemben, használd ezeket a 

palackokat valami izgalmas dologra. A csomagban találsz egy különleges műanyag lámpaizzót, melynek 

foglalata a legtöbb műanyag palack nyakára illeszkedik. Egyszerűen csavard a foglalatot egy üres 

palackra. A különleges lámpa elkészült! 

 

E) Ötletek - Sok más érdekes dolgot is készíthetsz műanyag palackból. Íme néhány ötlet: 

1) Palack lámpa 
Fess egy zöld földgömböt és írj néhány környezetvédő gondolatot egy palackra. Dolgozhatsz a csomagoláson lévő minta alapján, vagy saját 

elképzelésed szerint is elkészítheted a dekorációt. A csomagban lévő sablonokat is használhatod az alapminták elkészítéséhez. Tegyél egy 

szivacsot a tollszárba, a szivacsos fele legyen lefelé. A minta elkészítéséhez kenj egy kevés festéket a szivacsra. Tedd a sablont a palackra. 

Öntapadós ragasztóval rögzítsd a palackon a sablont. Mintáról mintára másold át a sablont. Ellenőrizd, hogy a sablon teljes felületét befestetted-

e, mielőtt leszeded a sablont a palackról. Ha felkapcsolod a lámpát, akkor a réseken átvilágít a fény, és ez még ragyogóbbá teszi a palackot. A 

ragyogó hatás emeléséhez használhatsz átlátszó reklámszatyrot is, vagy egyharmadig megtöltheted a palackot. Kapcsolt fel a lámpát és nézd 

milyen szép a fénye. 

2) Világító rakéta 
Keress újra felhasználható kartonpapírt az űrhajó szárnyainak elkészítéséhez. A kartonpapírt rögzíts öntapadós ragasztóval. Fest ki az űrhajót. 

Nagyon különleges szobadíszt készítettél! 

3) Világító halacska szobadísz 
Fesd meg a hal testét. Miután a festék megszáradt, vedd elő a szivacs sablonokat és díszítsd a hal testét, készíts pikkelyeket. Egy rési újság 

lapját hajtogasd meg legyezőnek, így készíthetsz uszonyokat és farkat a halnak. Az uszonyokat és a farkat öntapadós ragasztóval rögzítsd. Köss 

madzagot a halra és akaszd a plafonra. A halacskás szobadíszed elkészült!  

 

F) Színezési és festési ötletek 

Festhetsz saját elképzelésed szerint is, de használhatod a dobozon lévő képet is mintaként. Szebb lesz a felület, ha több rétegben festesz, a 

rétegek között azonban mindenképpen várj, amíg a felület megszárad. Könnyebb a világosabb háttér elé sötétebb színnel festeni, mint fordítva.  

További színeket is kikeverhetsz az alábbi színkeverési útmutató segítségével:  

Zöld = sárga + kék, Narancssárga = sárga + piros, Lila = kék + piros, Türkiz = kék + fehér + kevés fehér, Égszínkék = fehér + kevés kék, Rózsaszín = 

fehér + piros, Lime zöld = fehér + kevés kék, Barna = piros + sárga + kevés fekete 

Ha valamely színből világosabb vagy sötétebb árnyalatra van szükséged, keverj a festékhez egy kevés fehéret, illetve feketét. Ne keverj össze 

túl sok színt, mert az így kialakuló végleges szín biztos nem lesz szép. Ha színt váltasz mindig mosd ki az ecsetedet. Erre a célra készíts i 

magadnak egy kis tálkába vizet. Ha befejezted a festést, gondosan zárd be a festékes tégelyeket. Ha beszáradt a festék, hígítsd kevés víz 

hozzáadásával. 
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