
SC292 - Keycraft Set experimente - Descopera corpul uman 

 

Setul contine: 

1 x suport carton pentru schelet 

1 x mini poster cu corpul uman in limba engleza 

3 x recipient cu vopsea 

1 x pasta modelatoare deschisa la culoare 

1 x pasta modelatoare inchisa la culoare  

1 x pensula 

1 x forma pentru craniu 

sablon cu scheletul din spuma 

1 x banda adeziva 

instructiuni in limba engleza 

Nota : Urmati cu atentie instructiunile din brosura si pastrati-le la indemana pe durata experimentelor.  

Zona de lucru: Pentru a proteja zona de lucru acoperiti totul cu prosoape de hartie sau ziare. In cazul in care apar pete: curatati 
cu un prosop de hartie si apoi spalati cu apa calda si sapun. 

Experimentul 1 : Cum sa modelezi un craniu 

Pasul 1 : Deschideti cu grija punguta cu pasta modelatoare deschisa la culoare.  

Pasul 2: Impingeti cu grija pasta in forma de craniu, asigurandu-va ca aluatul a acoperit toata suprafata. O data ce forma a fost 
umpluta, lasati-o pe durata noptii la uscat. 

Pasul 3: Atunci cand pasta s-a uscat,  scoateti cu grija craniul din forma. Folositi cele 3 recipiente de vopsea incluse pentru a 
decora craniul. 

Informatii despre craniu: Craniul protejeaza creierul si organaele de simt si ajuta si la formarea trasaturilor fetei. Craniul unui 
adult are 22 de oase. 

Structura craniu: osul frontal, osul parietal, osul temporal, osul occipital, procesul mastoid, mandibula, protuberanta mentala, 
osul nazal, os sfenoid. 

Experimentul 2: Construieste un schelet 

1. Desfaceti sablonul cu scheletul astfel incat sa fie plat.  

2. Atasati baza scheletului in dreptul picioarelor. 

3. Ridicati cu grija scheletul, astfel incat sa stea singur in picioare. 

4. Cu ajutorul sabloanelor din spuma cu adeziv incluse in pachet construiti elementele cheie ca de exemplu: craniu, bratele si 
pelvisul. 

Pont: Intoarcetii scheletul si atasati o piesa de carton acolo unde acesta se pliaza,  pentru a sustine partea din spate a acestuia.  

Oasele scheletului: craniu, scapula, stern, humerus, coasta, radius, cubitus, falange, pelvis, femur, patela (rotula), tibia, fibula 
(peroneu), oasele metatarsiene. 

Experiment 3 : Modeleaza propriile organe 

Pasul 1: Despachetati posterul cu corpul uman.  

Pasul 2: Deschideti cu grija punguta cu spuma modelatoare inchisa la culoare. Modelati pasta tinand cont de dimensiunile 
necesare pentru a putea forma arterele principale si partea superioara a trunchiului.  

Pasul 3: Modelati din pasta modelatoare o fasie de 30 cm lungime. 

Pasul 4: Incepeti prin a modela si impaturi aceasta fasie astfel incat la final sa semene cu intestinul. Lasati pasta la uscat peste 
noapte. 

Pasul 5: Cand pasta este gata puteti adauga detalii precum puncte, vene si tot ce va doriti cu ajutorul  celor 3 recipiente de 
vopsea incluse. 

Folositi posterul inclus pentru a invata despre organe si cum ne ajuta fiecare in parte. 


