INSTRUKCJA WYKONANIA
Zestaw

„Odcisk Bobasa”

Ramka z

Glinką zawiera podwójną drewnianą
ramkę, glinkę samoutwardzalną, klej,

aby nie zrobić zbyt

Po wyschnięciu glinki z wykonanym

Jedno ze szkłem na zdjęcie, drugie na

cienkiej warstwy glinki, gdyż będzie

odciskiem zdejmujemy ją z podłoża,

wykonany odcisk.

ciężko wykonać odcisk a podczas

smarujemy klejem i delikatnie

wysychania glinka może pęknąć.

dociskami do tylnej części

Posłuszy ono jako podłoże do

Przykładamy rączkę lub nóżkę dziecka

pozostawiamy do wyschnięcia, tym

wałkowania glinki. Podłożem można

do masy i wykonujemy odcisk. Jeżeli

razem na 24 godziny, w pozycji

odcisk nie uda się możemy wyrobić

poziomej, aby glinka nie zmieniła

glinkę raz jeszcze i powtórzyć czynność

swojego położenia.

Ramka

składa się z dwóch okienek.

instrukcję wykonania.

Wyjmujemy
Do

wykonania odcisku rączki lub

stópki dziecka potrzebny będzie
dodatkowo wałek oraz nóż.

Małe

dziecko ma odruch zaciskania

ramki.Ponownie

tył z okienka bez szkła.

być inna płaska powierzchnia, należy ją
jednak

Pamiętajmy,

zabezpieczyć

przed

pobrudzeniem np. folią.

odciskania.

Wyjmujemy

Myjemy rękę lub stopę dziecka.

tył ramki z wykonanym odciskiem w

Obcinamy

zdjęcie dziecka.

Po

dłoni, dlatego najlepiej odcisk wykonać
kiedy dziecko śpi.

glinkę z opakowania i

Można glinkę lekko skropić wodą.

Układamy
„Odcisk Bobasa”

glinkę na tyle ramki i

Ramka z

wałkujemy, aby uzyskać płaską

Glinką nie jest zabawką, mogą go

powierzchnię. Najlepiej użyć wałka

wykonywać tylko osoby dorosłe.

przy pomocy noża lub

innego podobnego narzędzia nadmiar

sposób zmyć wodą z mydłem.

Zestaw

wyschnięciu kleju umieszczamy

ramce. Do drugiej ramki wkładamy

wyrabiamy w rękach przez około 30 s.

Pozostałości po glince można w łatwy

całość

glinki tak, aby zmieściła się ona w

Życzymy miłej zabawy.

obrysie ramki.
Wyprodukowano w Polsce przez:

Czekamy na wyschnięcie glinki około

Opera-Tech Rafał Przybyło

to być np. butelka lub inny przedmiot o

72 godzin wystawiając ją na działanie

Ul. Czumy 4/8, 32-700 Bochnia

podobnym kształcie.

powietrza.

www.odciskbobasa.pl

kuchennego, ale równie dobrze może

