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Nic není takové, jaké se to na první pohled jeví!

Konec nudy na dlouhých cestách!

Vydejte se na objevitelskou cestu do fascinujícího světa rozmanitých
optických klamů. Čekají Vás na první pohled nemožné iluze tvarů,
barev či pohybů, obrázkové fantomy a další obzvláště zajímavé
iluze. Všechny si můžete přímo vyzkoušet a dokonce podle návodů
vytvářet stále nové.

Tato sbírka jednoduchých a zábavných her vám nabízí skvělé způsoby,
jak si zkrátit pomalu běžící čas při cestování. Na každé kartě v tomto
balení, které se snadno vejde do každého zavazadla, najdete jednu
příjemnou hru pro jednoho či více hráčů.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky,
velmi rádi Vám odpovíme.
Více informací o hře
i jiných stejně kvalitních hrách najdete na:
www.hrajeme.cz
Pokusy v této sadě byly autorkou i vydavatelem pečlivě uváženy
a vyzkoušeny. Přesto není možné převzít žádné závazky
za jejich výsledky. Odpovědnost vydavatele či distributora
za případné škody je vyloučena.
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sám
udelej si a žasni

Už jsi někdy pozoroval, že je vidět
duha, když světlo dopadá na sklenici
s vodou nebo že se na pokličce
hrnce tvoří kapky vody, když je hrnec
postavený na sporáku? Už jsi někdy
postavil plechovkový telefon nebo sluneční
hodiny a přemýšlel jsi, jak a proč tyto věci
fungují? Možná jsi také někdy postřehnul, že sladká šťáva po
vyčištění zubů chutná divně nebo jsi přemýšlel, jak těžký může
být vzduch…
V této krabičce najdeš odpovědi
na spoustu takových
otázek a navíc návody pro
napínavé experimenty.

!
K d o v o lá

Na každé z 50 karet najdeš
jeden zajímavý experiment
i s vysvětlením co, proč a jak
se děje. Tak budeš moci svým
kamarádům či sourozencům
vysvětlit, jak a proč různé jevy
okolo nás fungují. Výsledky
každého experimentu jsou srozumitelně vysvětleny.
Zjisti sám, nebo se svými sourozenci, rodiči či kamarády –
co všechno se dá dělat se vzduchem a vodou, cukrem a solí,
droždím, práškem do pečiva, octem, mlékem, nůžkami a
papírem a dalšími věcmi, které běžně najdeš doma.
Mnoho zábavy s 50 ohromnými experimenty
– k domácí výrobě a úžasu.

Už si niekedy pozoroval, že je vidieť dúha, keď svetlo dopadá
na pohár s vodou alebo že sa na pokrievke hrnca tvoria kvapky
vody, keď je hrniec postavený na sporáku? Už si niekedy postavil
plechovkový telefón alebo slnečné hodiny a premýšľal si, ako
a prečo tieto veci fungujú? Možno si tiež niekedy postrehol, že
sladká šťava po vyčistení zubov chutí zvláštne alebo si premýšľal,
ako ťažký môže byť vzduch…

Na každej z 50 kariet nájdeš
jeden zaujímavý experiment aj
s vysvetlením čo, prečo a ako
sa deje. Tak budeš môcť svojim
kamarátom či súrodencom vysvetliť, ako a prečo rôzne
javy okolo nás fungujú. Výsledky každého experimentu sú
zrozumiteľne vysvetlené.

V tejto krabičke nájdeš odpovede
na množstvo takých otázok a navyše
návody na napínavé experimenty.

Zisti sám alebo so svojimi súrodencami, rodičmi či kamarátmi
– čo všetko sa dá robiť so vzduchom a vodou, cukrom a soľou,
droždím, práškom do pečiva, octom, mliekom, nožnicami
a papierom a ďalšími vecami,
ktoré bežne nájdeš doma.
Veľa zábavy s 50 ohromnými
experimentmi – na domácu
výrobu a pre skvelú zábavu.

