
Obsahuje malé knoflíkové baterie. V případě spolknutí může být velmi závažné, proto ihned kontaktujte lékaře nebo pohotovost
Použitím olejů a krémů (obzvláště při hraní na doktory), může dojít k poškození výrobku.
Orgány - srdce, plíce a žaludek ma v sobě zvukový mechanismus, díky kterému můžete slyšet tlukot srdce, nádech do plic nebo
zvuky v žaludku. Tyto orgány nesmí přijít do kontaktu s vodou. Celou panenku je možné vyprat ručně v mýdlové vodě a nechat
volně uschnout. Tyto zvukové orgány čistěte jen na sucho nebo vlhkým hadrem.
Používejte svou panenku R59257 What's Inside Me (1911003 - První pohled dovnitř...) pouze tak, jak je popsáno v průvodci. Jiné
nedoporučené použití může způsobit poškození.
Pokud zvukový mechanismus panenky není funkční, NEPOKOUŠEJTE se otvírat orgány ve švech a opravovat poruchu. Kontaktujte
Vašeho dodavatele: info@chytrehracky.cz.
Pokud vaše panenka R59257 What’s Inside Me dorazí s prasklým, uvolněným švem popř. chybí šev, kontaktujte prosím:
info@chytrehracky.cz
NEŽEHLETE žádnou část panenky
Pokud vaše panenka zvlhne, nechte uschnout na vzduchu. 
Nesušte panenku v sušičce!
Náhradní balení orgánů jsou k dispozici. Pro objednání prosím kontaktujte: info@chytrehracky.cz

Důležité bezpečnostní pokyny:
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1911003 - První pohled dovnitř 
- plyšová panenka s vyndavacími
orgány

Důležité bezpečnostní pokyny
Čtěte a uložte si tyto pokyny před hraním:

Kosmetické a mechanické poškození
Poškození namočením ve vodě
Na běžné opotřebení 

Před použitím byste si měli přečíst tyto informace. Náš výrobek je navržen tak, aby byl funkční a krásný. K tomuto výrobku se
vztahuje záruka 1 rok. Tato záruka se vztahuje na špatné zpracování výrobku nebo na nefunkčnost či chybějící orgány. 
 Nevztahuje se na: 

Reklamace je uznána pouze v případě splnění těchto podmínek a doložením dokladu s datem nákupu.

Zaznamenáte-li problém s výrobkem, kontaktujte zákaznický servis výrobce: ROYLCO USA: 800 362-8656, ROLYCO Canada:
800 265-2794 nebo Vašeho dodavatele. V tomto případě Chytré hračky, s.r.o.: +420 774 133 130



Jak se nazývají jednotlivé orgány? Jaké funkce plní tyto základní orgány? Požádejte studenty, aby si zapsali nebo sdělili Vám
nebo partnerovi ve hře jeho odhady. Pak můžete o odpovědích diskutovat a vzájemně se doplňovat.
Podporujte dramatickou hru! Studenti mohou předstírat, že jsou lékaři nebo chirurgové. Jaký druh operace pacient
potřebuje a jaké jsou k tomu potřeba nástroje? Můžete kombinovat třeba s lékařským vybavením v podobě kufříků z
nabídky www.chytrehracky.cz -  https://www.chytrehracky.cz/skolky-a-skoly/doktorska-sada-od-2-let-new-sprouts-cure-it/
nebo https://www.chytrehracky.cz/skolky-a-skoly/velka-doktorska-sada-v-kufriku-pretend-play/
Všichni víme, jaké je valentýnské srdce a jak vypadá. Vypadají lidská srdce jako Valentýnské srdce? Jsou ostatní orgány
podobné některým tvarům?
Nakreslete orgány! Můžete je nakreslit realisticky nebo můžete něco nakreslit abstraktnější.
Panenku můžete využít k diskuzi na téma zdraví, hygiena atd...
K panence můžete dokoupit rentgenové snímky na www.chytrehracky.cz - https://www.chytrehracky.cz/plysove-
hracky/prvni-pohled-dovnitr-rentgenove-snimky-k-plysove-panence-s-organy/. Ty jsou ve velikosti panenky a můžete tak
přikládat k celému tělu a porovnávat klasické rentgenové snímky a se sonografickými.

Nápady a tipy:

1911003 - První pohled dovnitř 
- plyšová panenka s vyndavacími
orgány

Pro více nápadů a inspirací, jak si s panenkou hrát sledujte Youtube kanál zde:
www.roylco.com/product/R59257
 
Popis: 

Věda ještě nikdy nebyla tak mazlivá! Díky této panence seznámíte žáky se základními orgány a systémy lidského těla. Otevřete
tělo (hrudník na suchý zip) a prozkoumejte základní orgány, jako je: srdce, játra, žaludek, plíce, ledviny, močový měchýř a
střevo. Otevřete zadní část hlavy a najděte mozek panenky! Když vyjmete všechny orgány, uvidíte i páteř, žebra a kyčelní kosti.
Při zmáčknutí zvukových orgánů - srdce, plic a žaludku uslyšíte zvuky těchto orgánů. Tato panenka seznamuje děti se základní
anatomií člověka.

Věříme, že při hraní přijdete ještě na spoustu jiné zábavy. Budeme rádi za Vaše další tipy. Posílejte je na info@chytrehracky.cz nebo 
s námi sdílejte na Vašich sociálních sítích. 


