
Chytrá plastelína

Návod

Chytrá plastelína je zábavná hmota, kterou je radost žmoulat v ruce, natahovat, koulet, válet, trhat nebo
roztahovat!  Vyzkoušejte  ji  taky!  Tuto  hmotu,  vyrobenou  na  silikonovém  základě,  odlišuje  několik
překvapivých fyzikálních vlastností. Chytrá plastelína je díky své konzistenci velmi podmanivá a nedovoluje
člověku nechat ji v klidu.

Zábavu si s ní užijí nejen děti, ale i dospělí. Navíc funguje jako skvělé antistresová pomůcka. Až vás někdo
naštve, nemusíte už mlátit do stolu a řvát, prostě popadněte chytrou plastelínu a vybijte si svůj stres na ní.

NÁVOD A TYPY PLASTELÍN:

Použití  plastelíny jakékoli  si  vyberete je velmi snadné! Stačí  jen krabičku otevřít  a vyjmout plastelínu z
ochranného  obalu.  Následně  pak  můžete  plastelínu  natahovat,  roztahovat,  dělat  prostě  vše,  co  vás
napadne. Každá z plastelín má jiné vlastnosti, které jsou popsány níže. Všechny typy mají ovšem společné
vlastnosti jako jsou: napínání/natahování a skákání. 

Plastelínu můžete umýt ve vodě, ale dlouhý pobyt ve vodě ji nesvědčí. Proto pokud ji chccete očistit, lehce ji
umýjte hadříkem nebo umýjte krátce v ruce. Pokud ovšem plastelína nasbírala hodně špíny, doporučujeme
zakoupit novou. Zatím se nenašlel způsob, jak chytrou plastelnu vyčistit.

Typy:

Elektrická chytrá plastelína vás oslní krásným perleťovým třpytem a leskem.

Magnetická  chytrá plastelína patří mezi nejoblíbenější druhy, jak už její název napovídá, má magnetické
vlastnosti, s nimiž si vyhrajete dlouhé hodiny (součástí této plastelíny je také silný magnet).

Svítící  chytrá  plastelína  má  luminiscenční  vlastnosti,  tzn.,  že  svítí  ve  tmě,  a  je  tak  vhodná  k  různým
pokusům.

Teplocitlivá  chytrá plastelína reaguje na jakýkoli tepelný zdroj, ať už se jedná o lidský dotek nebo horký
hrneček s kávou, pod vlivem tepla mění barvu, po vychladnutí (nejlépe v lednici) se opět vrátí do základní
barvy.

Základní chytrá plastelína sice vypadá na první pohled obyčejně, má však neobyčejné fyzikální vlastnosti -
natahuje se, trhá se a umí také spoustu jiných věcí.

PARAMETRY: 

Obsah balení: 80 g

Nevhodné pro děti do 3 let.

Průměr krabičky: 8,5 cm


