
 

Комплекти для розвитку мислення 

СПІНАРТ 

Люба Катя! 
Вітаю з днем народження! 

Ремісничі ідеї 

А. Інструкція з безпеки 

1. Будь ласка, прочитайте уважно ці інструкції перед початком. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Призначено для дітей віком 4 роки і старше. 

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містить дрібні деталі, які можуть викликати задуху при 

необережному використанні. Тримайте поза досяжністю для дітей віком до 3 років. 

5. Не засовуйте пальці в спінер під час обертання. 

6. Завжди мийте руки після використання фарби. 

Б. Зауваження 

1. Завжди працюйте на плоскій твердій поверхні і намагайтеся підтримувати порядок і чистоту. 
2. Протирайте машину вологою тканиною після кожного використання. 

В. Вміст 

Художній спінер, заслін від бризок, 4 тюбика фарб, 6 кольорових карток для монтажу, 20 білих карток і 
докладні інструкції. 

Г. Як зробити ваш арт-спінер 

1. Приберіть заслін від бризок зі спінера. Прикріпіть білу картку до обертової пластини. Оберіть фарбу, яку ви 
хочете. Тримайте тюбик отвором вниз і видавіть його в форми або лінії на картці. Не забудьте надіти кришку 
після використання, щоб отвір не забився.  
2. Помістіть заслін від бризок назад в спінер.  
3. По черзі натискайте і відпускайте кнопку, щоб прискорити обертання пластини. Коли ви майже досягнете 
зображення, яке ви хочете, відпустіть кнопку. Дозвольте малюнку висохнути 15 хвилин перед тим, як його 
витягти. Ваш дивовижний арт-спінер зроблений! Ви можете нанести додаткові малюнки, щоб зробити його 
більш оригінальним або використовувати в інших проектах. 

Д. Поради 

• Додавайте інші кольори під час обертання, щоб отримати більше кольорів в результаті. Якщо ви не хочете, 
щоб кольори змішувалися разом, або ви хочете, щоб їх було видно більш чітко, ви можете почекати, поки 
попередній колір не висохне перед додаванням нового кольору. 
• Використовуйте пензлик (не входить у комплект), щоб додати інші ефекти під час обертання. 
• Спробуйте різні швидкості обертання, щоб отримати різні малюнки. 
• Паперова картка може трохи зморщитися після просушування. Покладіть її в товсту книгу на один або два 
дні, щоб вона розгладилася. 
• Біла квадратна картка має розміри 10,5 см Х 10,5 см. Ви можете зробити картки такого ж розміру, 
використовуючи різні види паперу, для створення гарних обертових малюнків. 
• Коли фарба з комплекту закінчиться, налийте в пляшку трохи фарби і розбавте її водою. Ви можете також 
використовувати піпетку, щоб додавати фарбу на папір. 

Е. Ремісничі ідеї 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні 

деталі. НЕ для дітей віком до 3 

років. 

 



Вітальні листівки - встановіть спінер на кольорову карточку із комплекту. Напишіть привітання і додайте кілька 

торкань пензлем, щоб зробити особливу вітальну листівку. 

Рухомі малюнки - вам знадобляться дві соломинки для коктейлю, трохи мотузки і малюнки. Складіть 

соломинки у вигляді хреста і зв'яжіть посередині, де вони перетинаються. Виріжте картки різних форм, які ви 

хочете, наприклад, зірочки, крапельки дощу або тварини. Прикріпіть шматок мотузки до кожного малюнка і 

повісьте їх на схрещені соломинки, щоб отримати унікальні рухомі зображення.  

Фоторамка - приклейте папір із візерунками, які ви отримали за допомогою спінера, на картон, щоб вони 

стали жорсткіші. Виріжте квадрат в центрі картки і прикріпіть фото до зворотної сторони. Використовуйте 

картон, щоб створити основу і завершити кольорову фоторамку. 

Закладка для книги - зробіть отвір в картці. Візьміть стрічку, протягніть її через отвір і зав'яжіть вузол, щоб 

вийшла гарна закладка для книги. 

 
Питання 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 (044) 465 
75 50, веб-сайт: www.afk.ua 


