
SOLAR SYSTEM 
MOBILE MAKING KIT 
A.CONTENTS

1 картон з зображенням планет Сонячної системи, 1 набір (18 шт.), прозора пластикова кришка, 1 підвісна система.

В. СКЛАДАННЯ ПЛАНЕТ
1. Вийміть зображення планети з картону

2. Вставте кінцевик зображення планети, як на малюнку

3. Вставте відповідну планетарну оболонку з іншої сторони зображення
планети.

4. Повторіть кроки 1-3 для всіх планет

С. СКЛАДАННЯ ПІДВІСНОЇ СИСТЕМИ 
1. Прив'яжіть один кінець нитки до отвору на кожній картонній моделі планети, а другий до підвісної ситеми
2.На діаграмі нижче, показано як зібрати систему та сблансувати кожну планету. В той же час зауважте, що розміри системи та планет на малюнку
не відображають реальних розмірів та відстаней, які вони в реальний Сонячній системі. Розміри і положення карток з зображення планет
призначені тільнки для балансування мобільної системи.
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D. ЯК ЗМУСИТИ СИСТЕМУ СВІТИТИСЯ?
Підвісьте мобільну систему до стелі. Спочатку виставте її на світло (або посвітіть на неї ліхтарем) на декілька хвилин. Потім вимкніть всітло 
і спостерігайте, як система буде світитися. "Заряджайте" систему часто наскільки ви цьог потребуєте і вона буде світитися знову і знову.

Е. ЦІКАВІ ЗАПИТАННЯ КIDZQUIZ™

1. Яка тривалість року на Сатурні?
2. Яка тривалість дня на Венері?
3. Які планети розташовані між Землею та Сонцем?
4. Яку планету ще називають «Близнюком Землі» через її подібні

розміри?
5. Яка планета також відома як Червона планета?
6. На яких планетах Сонячної системи є кільця?
7. На якій планеті найбільше місяців?
8. Яка планета найкрасивіша планета, на якій потрібно жити?
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ КIDZ QUIZ™

1. 29.5 земних років 2. 243 земних днів 3. Меркурій і Венера 4. Венера.

5. Марс 6. Сатурн, Уран і Нептун. 7. Сатурн, їх більше 18. 8. Земля. У цьому немає жодних сумнівів!

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що 
будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви 
знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 465 75 50, веб-
сайт: www.afk.ua
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Для дорослих. Перш  за все 
необхідно прочитати цю 
інструкцію

УВАГА! Ризик задухи –
маленькі деталі. Не 
призначено для дітей 
до 3-х років.
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