
VYROBA 
ZÁBAVNÉHO 

MAGNETU NA LEDNICI

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do tří let – 
nebezpečí udušení po spolknutí malých částí! Pouze 
pro děti starší pěti let. Používejte pod dohledem 
dospělé osoby. Před použitím si pečlivě přečtěte 
pokyny, řiďte se jimi a uchovejte si je pro další 
použití. 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
1. Materiál nedávejte do úst.
2. Nevdechujte prach ani prášek.
3. Neaplikujte materiál na tělo.
4. Zajistěte, aby se děti do pěti let, jakož ani zvířata, nepohybovaly v blízkosti hry.
5. Tuto sadu skladujte mimo dosah dětí do pěti let.

INFORMACE K PRVNÍ POMOCI
1. V případě kontaktu s očima: Vymyjte oči dostatečným množstvím vody, přičemž 
je mějte otevřené, bude-li to nutné. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
2. V případě polknutí: Vymyjte ústa vodou, napijte se čerstvé vody. Nevyvolávejte 
zvracení. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.
3. V případě kontaktu s kůží: Omývejte postižené místo dostatečným množstvím 
vody. Místní centrum první pomoci nebo nemocnice:
Tel.: 155 ______________________

DOPORUČENÍ PRO DOSPĚLÝ DOHLED
1. Dohlížející osoba by měla dítěti/dětem vysvětlit jednotlivá varování a 
bezpečnostní pokyny ještě před zahájením činnosti.
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1. Vezmi plastový kelímek nebo jinou nepotřebnou 
nádobu. Dávej pozor: pokryj stůl papírem, aby se 
nezašpinil.
2.  Nalij malé množství vody do kelímku, přisypávej 
sádrový prášek a míchej, dokud nevznikne směs 
krémové konzistence.
3. Připrav si na stůl formu na sádrové odlitky. 
4.  Do formy před sebou nalej připravenou sádru. 
Nenechej ji přetéct.
5. Aby byl po ztuhnutí spodek odlitku hladký, setři 
kouskem kartonu přebytečnou sádru z formy.
6. Zatímco bude sádra ještě měkká a vlhká, vtiskni 
do středu každé figurky magnet. 
7. Nech tuhnout sádru ve formách asi jednu až dvě 
hodiny. Pak opatrně vyndej figurky z forem 
a nechej je schnout po dobu 24 hodin.
8. Podle svých představ figurky namaluj. 
9. Pokud barvy smícháš, dostaneš nové odstíny 
(např. žlutá + červená = oranžová). Při míchání je 
nejlepší přidat kapku tmavé barvy do světlé barvy. 
Tak snadno dostaneš barvu, kterou potřebuješ.
10.  Než barva zcela zaschne, můžeš posypat 
figurky třpytkami.

°Tvиj zabavny magnet 
na lednici je hotovy!
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