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Készítsen pezsgő fürdőgolyókat a fürdéshez! 
 

Keverjük össze a port és a vizet, hogy ruganyos keverékeket készítsünk: slime, pattogó golyó, pukizós paszta… 
 

A port csak a készletben végzett tevékenységekhez szabad használni 
 

6  féle tevékenységet lehet végezni a készlettel 

 
Ne nyelje le ! Tartsa a gyermekektől elzárva ! 

A készlet színes fürdőgolyók készítéséhez alkalmas. A vízben a golyók buborékokat képeznek és a fürdővizet megszínezik. 
Színes útmutatót tartalmaz. 
8 éven felüliek részére. 
 

A készlet kukoricakeményítőt (körülbelül 20 g labdánként) és olívaolajat igényel. 
 

Tartalom 

1 - Piros nátrium-hidrogén-karbonát (42 g - CAS: 144-55-8) 
2 - Sárga nátrium-hidrogén-karbonát (42 g - CAS: 144-55-8) 
3 - Kék nátrium-hidrogén-karbonát (42 g - CAS: 144-55-8) 
4 - Citromsav (45 g - CAS: 77-92-9) 
5 - 2 pipetta 
6 - Kanál 
7 - Forma 

Szüksége lesz továbbá: kukoricakeményítőre (körülbelül 20 g  labdánként), olívaolajra, samponra, egy tálra és egy teáskanálra 
 

A tevékenységeket felnőtt felügyelet mellett kell végezni. Végezze a konyhában, és védje meg a munkaterületet. Ne hagyja a port kisgyermekek 
közelében. Javasoljuk, hogy az allergia kockázatának elkerülése érdekében érintsen a karjához kevés színes fürdővizet. 
 

1. Kísérlet- Az első fürdőgolyó elkészítése 
 

Mielőtt elkezdené, győződjön meg róla, hogy a keze és a berendezés teljesen száraz 
 

1. Öntsünk 1 kanál citromsavat egy tiszta, száraz tálba. 
 

2. Most adjunk hozzá 1 kanál kék nátrium-hidrogén-karbonátot és 1 kanál vörös nátrium-hidrogén-karbonátot. Keverjük össze egy száraz 
teáskanállal. 
 

3. Most adjunk hozzá 3 kanál kukoricakeményítőt és keverjük össze a teáskanállal. 
 

4. Adjunk hozzá 10 ml olívaolajat pipettával. Keverjük össze újra, ezúttal használja a kezét. 
 

5. Lassan adjunk hozzá 1 ml vizet egy második pipettával. A vizet alaposan keverjük össze. 
 

6. Vegyük a keveréket a kezükbe, és préseljük össze. Ha a keverék tömör gömböt képez, folytassa a 7. lépéssel. Ha még nem megfelelő, akkor 
adjon hozzá további 1 ml vizet. 
 

7. A teáskanál segítségével helyezze a keveréket a négy öntőforma egyikébe. Nyomja be a kezével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a keverék 
tömör lett. 
 

8. Hagyja száradni a labdát 6 órán keresztül. 
 

9. Óvatosan távolítsa el a forma hátsó részét. Készen van! 
 

2. Kísérlet- Szivárvány golyó 

1. Készítse elő a keveréket az előző tevékenység szerint: 1 kanál citromsavat, 2 kanál színes nátrium-hidrogén-karbonátot, 3 kanál 
kukoricakeményítőt, 10 ml olívaolajat és 1 ml vizet. Keverje őket össze az egyik színnel. 
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2. Szivárványgolyók készítéséhez egyenként tegye bele a formába rétegezve a színeket. Nyomja meg alaposan, hogy a keverék tömör legyen. 
 

3. Hagyja száradni a labdát 6 órán keresztül. Óvatosan távolítsa el a forma hátsó részét. Készen van! 
 

3. Kísérlet-Mini golyók 

1. Használja újra a keveréket az előző tevékenységekből. 
 

2. Nyomja a keveréket vízes palack kupakokba. Nyomja meg alaposan, hogy a keverék tömör legyen. Használjon több kupakot. 
 

3. Hagyja száradni 2 órán át. Most a kupakokat közvetlenül a fürdőbe helyezheti, anélkül, hogy eltávolítaná a keveréket. Szórja szét a fürdő körül, 
hogy színes keveréket készítsünk. 
 

4. Kísérlet- Édes golyók 
 

1. Használja újra a keveréket az előző tevékenységek szerint. 
 

2. Adjon hozzá zúzott édességet (vagy ízesített cukrot). Jól keverje össze! A keveréket a teáskanállal tegye a négy öntőforma egyikébe. Nyomja be a 
kezével, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a keverék tömör lett. 
 

3. Hagyja száradni a labdát 6 órán keresztül. Óvatosan távolítsa el a forma hátsó részét. Most van egy édes ízű fürdőgömbje. 
 

Ne egye meg  az erre a célra használt édességeket! 

5. Kísérlet- Játékgolyók 

1. Használja újra a keveréket az előző tevékenységekből. 
 

2. A keverék egy rétegét tegye teáskanállal a négy öntőforma egyikébe. Adjon hozzá egy kis játékot (pl. Lego). Nyomja be a kezével, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a keverék tömör lett.. 
 

3. Adjon hozzá további keveréket, nyomja meg újra a kezével. Hagyjuk száradni 6 órán át. Óvatosan távolítsa el a forma hátsó részét.  A játék 
fogságba esett! – Szabadítsa ki úgy, hogy a labdát engedje el a fürdővízben! 
 

6. Kísérlet-Vulkán 

1. Helyezzen 1 kanál citromsavat, 1 kanál nátrium-hidrogén-karbonátot és 2 kanál sampont egy kis üres üvegbe. 
 

2. Helyezze a palackot a fürdővízbe. A keverék vastag habot képez a fürdőben! 

 


