
КidzLaЬs~ · Череп, що світиться 
Інструкція
1. Чи знаєте ви, що ваш мозок містить близько 100 мільйонів
нервових клітин ? Ця модель дозволить вам дізнатися про 
структуру вашого мозку. Ви також можете використовувати 
модель як брелоку.
2. Зарядіть мозок, будь-яким джерелом світла, потім
переносьте його в темряву. Мозок буде світитися.
Чи знаєте ви? 

CD 

• Мозок складається з трьох частин: півкуля великого
мозку, мозочок, а також стовбур мозку. Ліва та права
півкулі постійно спілкуються між собою та виконують
різні операції. Ліва сторона є домінуючою в обробці
мови, логіки та математичних навичок. Права сторона
допомагає осягати візуальні образи, контролює
просторову нерівність, музику та розпізнавання обличчя.
Крім того, головний мозок утворюється з чотирма
"Долями". Фронтальна Доля відповідає за міркуванням,
розробку і вирішенням проблеми. Тім'яна Доля
контролює рух і розпізнавання. Потилична Доля
контролює зір. Темпоральна Доля обробляє слухову
діяльність та пам'ять. Стовбур мозку контролює потік
повідомлень між мозком та іншою частиною тіла, а також
контролює основні функції організму.
• Мозок складається з близько 240 000 кілометрів судин.
• Коли він перегрівається, позіхання допомагає
охолодити його.
• Мозок виробляє майже достатню кількість енергії для
живлення лампочки - коли ми вперше прокинемось, він
має близько 30 Вт.

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

1. Допомога і нагляд дорослих необхідні весь час.
2. Цей комплект призначений для дітей від 5 років. 
3. Цей комплект і готовий продукт містять дрібні 
деталі, які можуть становити небезпеку задухи при 
необережному використанні. Зберігати в 
недоступному для дітей віком до 3 років місці.

УВАГА! Ризик задухи – маленькі

деталі. Не призначено для 
дітей до 3-х років.




