
BUKI 3010

Mini Lab

MUSUJĄCE KULKI DO KĄPIELI 
Wiek: +8 lat

Zawartość:

1. Soda oczyszczona czerwona (42 gr- CAS: 144-55-8)

2. Soda oczyszczona żółta (42 gr- CAS: 144-55-8)

3. Soda oczyszczona niebieska (42 gr- CAS: 144-55-8)

4. Kwas cytrynowy (45 gr- CAS: 77-92-9)

5. 2 pipety

6. Miarka

7. Forma

Zanim zaczniesz doświadczenia, zadbaj, aby twoje ręce i cały

materiał był suchy.



Potrzebujesz:

Oliwa z oliwek

 Szampon

Nakrętki od plastikowych butelek

Skrobia kukurydziana

Mała łyżeczka

Mała miseczka

Pusta butelka po wodzie

Cukierki

Wszystkie doświadczenia przeprowadzaj pod opieką dorosłych.

Najlepszym miejscem do tego będzie kuchnia, po wcześniejszym

zabezpieczeniu wrażliwych miejsc. Nie pozostawiaj proszku z

zestawu w zasięgu małych dzieci. Nie spożywaj. Unikaj kontaktu z oczami, może podrażniać. Radzimy 

zawsze przetestować małą ilość zabarwionej wody, najlepiej na przedramieniu, celem uniknięcia ryzyka 

alergii.

Doświadczenie nr 1: Twoja pierwsza kulka do kąpieli.

1. Do czystej i suchej miseczki, nasyp 1 miarkę kwasku

cytrynowego.

2. Następnie

nasyp 1 miarkę sody oczyszczonej niebieskiej i 1 

miarkę sody oczyszczonej czerwonej. 

Wymieszaj suchą łyżeczką.

3. Nasyp teraz 3 miarki skrobi kukurydzianej i wymieszaj suchą

łyżeczką.



4. Dodaj 10 ml oliwy z oliwek, używając do tego pipetki. Kolejny

raz wymieszaj, tym razem rękami.

5. Dodaj wolniutko 1 ml wody używając drugiej pipetki. Wodę 

nalej równomiernie.

6. Weź kulę i ugniataj w rękach. Jeśli mieszanka tworzy zbitą kulę, możesz

przejść do etapu 7. Jeśli nie, dodaj jeszcze 1 ml wody.

7. Używając łyżeczki, nałóż masę

do foremki. Dociśnij ręką, tak, aby dobrze została 

rozłożona w foremce.

8. Pozostaw do osuszenia w suchym miejscu na około 6

godzin.

9. Wyjmij z foremki uderzając lekko od spodu foremki. Kulka

jest gotowa!



Doświadczenie nr 2: Kulka do kąpieli w kolorach tęczy.

1. Przygotuj miksturę, tak jak w doświadczeniu nr 1: 1

łyżeczka kwasku cytrynowego, 2 łyżeczki kolorowej

sody oczyszczonej, 3 łyżeczki skrobi kukurydzianej,

10 ml oliwy z oliwek i 1 ml wody. Zrób 3 mikstury z

trzema różnymi kolorami.

2. Żeby wykonać kule w kolorze tęczy ułóż kolory warstwowo. Ubij 

dobrze każdą warstwę, żeby mikstura była dobrze połączona.

3. Pozostaw kulę do wyschnięcia na 6 godzin w suchym miejscu. 

Wyjmij z foremki, uderzając lekko foremkę od spodu. Kula jest 

gotowa!



Doświadczenie nr 3: Wulkan.

1. Do małej, pustej butelki plastikowej, nasyp 1 łyżeczkę

kwasku cytrynowego, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i 2

łyżeczki szamponu.

2. Umieść butelkę w wodzie, w wannie. Mieszanka 

utworzy grubą warstwę piany do kąpieli!

Doświadczenie nr 4: Mini kulki do kąpieli.

1. Wykorzystaj ponownie przygotowaną wcześniej miksturę. Przełóż małe

ilości do nakrętek, dobrze dociśnij. Wykorzystaj kilka nakrętek.

2. Pozostaw do wysuszenia na 2 godziny. Możesz

teraz wykorzystać wypełnione korki

bezpośrednio w kąpieli, bez wyjmowania z nich

mikstury. Możesz je porozrzucać w wodzie, żeby

otrzymać różnokolorową kąpiel.

Doświadczenie nr 5: Kulki- cukierki do kąpieli.

1. Wykorzystaj ponownie przygotowaną wcześniej

miksturę. 



2. Dodaj małe cukiereczki, wcześniej pokruszone na małe kawałki 

(lub cukier zapachowy). Dobrze wymieszaj.

3. Małą łyżeczką, przełóż miksturę do jednej z

czterech foremek. Dociśnij dobrze, żeby

mikstura wypełniła foremkę.

4. Pozostaw do wysuszenia na 6 godzin. Wyciągnij z foremki lekko 

uderzając od spodu.. Masz teraz kulkę do kąpieli o zapachu 

cukierka.

Nie jedz cukierków użytych do tego doświadczenia.

Doświadczenie nr 6: Kulki- zabawki.

1. Wykorzystaj ponownie przygotowaną wcześniej

miksturę.

2. Małą łyżeczką, przełóż pierwszą warstwę mikstury do jednej z 

czterech foremek. Umieść małą zabawkę w foremce (typu Lego). 

Naciśnij mocno, żeby mikstura dobrze wypełniła foremkę. 



3. Dodaj kolejną warstwę mikstury i naciśnij tak, żeby dobrze

wypełniła foremkę z zabawką. Pozostaw do wysuszenia na 6

godzin. Wyciągnij z foremki lekko uderzając od spodu . Zabawka

jest zamknięta w miksturze i żeby ją uwolnić, wrzuć ją do wody,

do kąpieli!

Uwaga: produkt przeznaczony dla dzieci +8 lat. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesięcy. 

Małe elementy. Niebezpieczeństwo uduszenia i zadławienia.

Zatrzymać opakowanie do reklamacji. Kolory i zawartość mogą odbiegać od tych zamieszczonych na 

opakowaniu.


