ΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ!

Η πληρέστερη συλλογή για το ανθρώπινο σώμα.
Μαθαίνω τα μέρη και τη λειτουργία του σώματός μου με
τον πιο απλό και διασκεδαστικό τρόπο.
Παίζοντας με τον σκελετό, μαθαίνω πώς ονομάζονται τα
οστά και τα όργανα, ποιο είναι το μέγεθός τους, πού
βρίσκονται, πώς λειτουργούν και ποια φροντίδα 		
χρειάζονται.

*
*
*

Φτιάξε έναν εκπληκτικό πλήρη σκελετό
σε φυσικό μέγεθος (1,10 m.) με όλα τα βασικά όργανα.
Απόκτησε ένα υπέροχο εκπαιδευτικό περιοδικό,
με οδηγίες και πλούσια εικονογράφηση.
Τρισδιάστατες εικόνες, αναλυτικά γραφικά και 			
επεξηγηματικά σκίτσα, αξιοπερίεργα, πειράματα 			
και πολλά άλλα!

Σκελετός σε φυσικό μέγεθος Εύκολη συναρμολόγηση με
Μάθε τα πάντα
με εσωτερικά όργανα
κινούμενες αρθρώσεις
για το ανθρώπινο σώμα
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ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΑ ΟΣΤΑ
Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα
από 40 μέρη του σκελετού. Τα οστά του
Γουίλι ενώνονται μεταξύ τους με ένα έξυπνο
σύστημα συνδέσμων. Μπορείς να κουνήσεις
το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια του σαν να είναι
αληθινά και να ανακαλύψεις πώς λειτουργούν οι
αρθρώσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα εσωτερικά όργανα του Γουίλι,
όπως η καρδιά, οι πνεύμονες,
το στομάχι και ο εγκέφαλος,
αφαιρούνται. Η εξέταση αυτών
των οργάνων θα σε βοηθήσει
να καταλάβεις πώς λειτουργεί το
ανθρώπινο σώμα.
Πνεύμονες

Εύκοληοσυναρμ η
λόγησ

Καρδιά
Συκώτι
Στομάχι

Παχύ έντερο

Κάθε τεύχος του περιοδικού εξηγεί αναλυτικά πώς
συναρμολογούνται τα μέρη του σώματος του Γουίλι.
Έτσι, θα μάθεις πώς ακριβώς συνδέονται τα όργανα
μεταξύ τους και πώς λειτουργούν.
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Με κάθε τεύχος, μαθαίνεις διασκεδάζοντας!
ΦΤΙΆΞΕ ΚΑΙ ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ
Μέσα από παιχνίδια και διασκεδαστικές
δραστηριότητες, θα ανακαλύψεις τα μέρη και τα
όργανα του ανθρώπινου σώματος και θα μάθεις
πώς λειτουργούν.

Ανακάλυψε τα μυστικά και τη λειτουργία
του ανθρώπινου σώματος:
Μάθε πώς ονομάζονται τα μέρη του σώματος
Ανακάλυψε πώς λειτουργούν τα οστά και τα όργανα
Μάθε πώς μπορείς να διατηρείς το σώμα σου σε φόρμα

ΦΡΌΝΤΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΟΥ
Το σώμα χρειάζεται φροντίδα και προσοχή για να
παραμείνει υγιές. Εδώ θα μάθεις τους καλύτερους
τρόπους να το φροντίζεις.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ:
Ανακάλυψε το σχήμα και το μέγεθος των διαφόρων μερών του
σώματος και μάθε πού βρίσκονται.

ΘΑΎΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ
ΤΟ ΣΏΜΑ ΜΕΓΑΛΏΝΕΙ
Κατά τη διάρκεια της ζωής σου, το σώμα σου
αναπτύσσεται και αλλάζει. Σε ορισμένα όργανα και
μέρη του σκελετού, όπως οι μύες και το κρανίο, οι
αλλαγές είναι ορατές αλλά και απολύτως απαραίτητες
για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

ΔΕΣ ΤΙ ΕΜΑΘΕΣ
Διασκέδασε δοκιμάζοντας τις γνώσεις
που έχεις αποκτήσει για την ανατομία
του σώματος, με παιχνίδια και
δραστηριότητες.

Εκπληκτικά ρεκόρ, θρύλοι και
ιστορίες που σχετίζονται
με το ανθρώπινο σώμα
και άλλα ζωντανά
πλάσματα.

ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
Το περιοδικό
+ το αριστερό ημισφαίριο
του εγκεφάλου
+ το κρανίο
+ τα δύο μάτια
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ
μόνο

3,99 €
αντί για
6,99 €

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΘΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ*
© 2021 RBA Coleccionables, S.A.U. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη σειρά των τευχών της συλλογής ή/και τα συνημμένα προϊόντα. Όλες οι αλλαγές θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η συλλογή ολοκληρώνεται σε 80 τεύχη και περιλαμβάνει τον σκελετό και τα εσωτερικά όργανα (34 τεύχη), το μυϊκό σύστημα (30 τεύχη) και το παιχνίδι του πεπτικού συστήματος (16 τεύχη).
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Περιέχει μικρά κομμάτια που μπορούν να καταποθούν ή να εισπνευστούν. Τα κομμάτια δεν είναι παιχνίδια. Χρήση υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
* Τα πρώτα 11 τεύχη διατίθενται κάθε δεκαπενθήμερο ενώ τα επόμενα τεύχη κάθε εβδομάδα.

