
Hunor: 20239 
Item: 3252 Crystal mining 

Kincsvadász – használati útmutató 
Bányázd ki a saját drágaköveidet. Tedd ıket a kızetgyőjteményedbe. A 

csomag több színő természetes kristályt tartalmaz. Fantasztikus élmény a 
drágakı-vadászat 

 
A) Biztonsági elıírások 
1. Mielıtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 
2. A játékhoz felnıtt felügyelete szükséges. 
3. A csomag és a késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése 

fulladást okozhat. Kérjük, ne adja a játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek. 
4. Ne vedd a szádba az anyagokat. Ne lélegezd be a port. 
B) Egyéb figyelmeztetések 
1. Mindig stabil munkafelületen dolgozz, ügyelj rá, hogy a munkafelület száraz 

és tiszta maradjon. 
2. A lefaragott gipszport ne öntsd a mosogatóba vagy a mosdóba, mert a lefolyók eldugulhatnak.  
3. A gipszportól piszkos lehet a ruhád. A legjobb, ha munka elıtt felveszel egy kötényt, vagy egy régi pólót. Elkülönítve mosd a gipszporos 

ruhát. 
 
C) A doboz tartalma 
1 gipsztömb, benne 8 különféle ásvány, 1 speciális kincskeresı szerszám, 1 ecset, 1 nagyító, 1 szett tárolódoboz tetıvel és 
ismertetıkartonnal, 1 erszény, részletes útmutató és érdekességek. 
 
D) 1. feladat – Bányászd ki a kristályokat 

 
 
D1. A kincskeresı szerszám kalapács végével üss rá a gipsztömbre. A gipszbıl letört darabokat a szerszám lapos végével söpörd le. Amikor 
elıtőnik egy kristály a gipszbıl, folytasd az ásást, óvatosan kapard a gipszet, nehogy eltörjön a kristály. A gipszport az ecsettel söpörd le. 
 
D2. A kiásott kristályokat szedd ki a gipszbıl. Ecsettel söpörd félre a gipszport. A kincsvadászat sikeres volt! Folytasd tovább az ásást, 
míg az összes kristály napvilágra nem kerül. 
 
Megjegyzés: A szett célja, hogy a gyerekek a geológusokhoz hasonlóan kızeteket győjtsenek be. A kutatáshoz sok türelem kell, pont úgy, 
mint az igazi geológusok esetében. Ez a tevékenység lehet, hogy csak egy pár óráig tart, de az is elképzelhetı, hogy egy egész nap elmegy 
vele, attól függ, hogy a gyerek mennyire aktív. Éppen ez a kincskeresés lényege. 
 
E) 2. feladat – Kristálygyőjtemény készítése 
 
E1. A kristályok megtisztítása 
• Készíts elı egy tálkában meleg szappanos vizet és egy 

régi fogkefét, vagy más puha szırő kefét. A kefével 
alaposan sikáld meg a szappanos vízben a kristályokat. 

• Ezután mosd meg tiszta vízzel a kristályokat, és tedd 
ıket egy újságpapírra, hogy megszáradjanak. 



 
E2. A kristályok tanulmányozása 
 
A kristályokat nagyítón keresztül tudod tanulmányozni. Íme néhány fontos információ az általad kibányászott kövekrıl: 
 

Kristály Kristály neve Jellemzık 

 

Tiszta kvarc Van köztük teljesen átlátszó, van, amelyik kicsik opálos vagy csíkos. 
Hosszú, hegyes. 

 

Achát 
Gazdag színválasztékban létezik, sokszor tarka és csíkos. A kalcedón családba tartozik. Neve a 
görög „achates” szóból ered. Úgy tartják, hogy elıször Szicíliában, az Achates folyó közelében 
találtak ilyen követ. 

 

Dolomit 
Színe változó, a zöld, sárga, piros, fekete és fehér különféle árnyalatai lehetnek. Opálos, vagy 
áttetszı kı. Háromféle ásványt nevezünk jádekınek: a jadeitet, a nefritet és a chloromenlanitot. 
A kı zöld színét a benne lévı vasnak köszönheti. 

 

Ametiszt 
Átlátszó hegyes kristály, színe lila, ibolyaszín, vagy piros-ibolya. A kvarckövek között az ametiszt 
a legértékesebb. A név jelentése „nem részeg”, mivel az ametisztet részegség elleni amulettként 
használták. 

 

Rózsakvarc 
Élénk vagy halvány rózsaszínő kı. Általában átlátszó, de vannak áttetszı és repedezett darabok 
is. Színe kicsit homályos. Színét a benne lévı titániumnak köszönheti. 

 
 
E3. Az „Elsı kristálygyőjteményem” elkészítése 
• Vedd elı a tárolódobozt és a tetıt. 
• Írd be a fontos információkat az ismertetı kartonon a megfelelı cellákba. 
• Ha végeztél, csúsztasd a lapot a helyére. 
• Ragasztószalaggal zárd le a dobozt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
F) 3. feladat – Különleges kristály ajándék készítése 
Értékes kristályt ajándékba is adhatsz barátaidnak vagy rokonaidnak. Már az 
ókorban is széles körben elterjedt, hogy a kövek varázslatos hatalommal 
rendelkeznek, szerencsét hoznak, és segítenek az egészség megırzésében. A 
dobozban találsz egy kis erszényt. Válassz ki egyet a kristályaid közül. Tedd bele az 
erszénybe, és küldd el az ajándékot. A címzettnek biztosan nagyon fog tetszeni a 
különleges ajándékod. Ha van otthon kıpolírozó készüléketek, akkor fényesre is 
tudod polírozni a kristályokat. Ragyogóbbak és átlátszóbbak lesznek a kristályok 
polírozás után. Igazán értékes ajándék. 
 

 
G) Érdekességek 
• Mélyen a Föld mélyében a hımérséklet igen magas, minden kı és ásványi anyag megolvad. Ezt az anyagok magmának nevezzük. A magma a 

vulkánok kráterein keresztül juthat fel a felszínre, a vulkán kitörése után a magma lehől és megszilárdul: kövek és kristályok lesznek 
belıle. 

• A kövek legalább két ásványból állnak, míg a kristályokat csupán egyetlen ásvány alkotja. 
• A csomagban levı legtöbb kristály kvarcit. A kvarc szilikon-dioxid (Sio2). A földkéregben rengeteg kvarcit van, ezek a legegyszerőbb 

szilikátok. A kristályok keménységének meghatározására az MOHS skálát használjuk. A legpuhább anyag a hintıpor (1-es keménységő) a 
legkeményebb pedig a gyémánt (10-es keménységő). A kvarcit 7-es keménységő anyag. 

• A kertben talált kavicsokban is találhatsz apró kristályokat. Amennyiben a magma lassan hől le, az ásványi anyagok kikristályosodnak, 
óriási, esetlenként több láb hosszúságú kristályokat hozva így létre. A kristályok több ezer évig növekednek a kövek belsejében. Vannak 
olyan kristályok is, amelyek gyorsan kialakulnak, és amelyeket otthon is megfigyelhetsz. Ilyen például a sókristály. 

• Az általános vélekedéssel ellentétben a kristályoknak nem kell feltétlenül tisztáknak és átlátszóknak lenniük. Az viszont tény, hogy a 
tiszta kristályok kedveltebbek, az ékszerekhez inkább ezeket használják. 


