
BUKI seria Mini LAB Podskakująca Piłka 3009 

Wiek: +8 lat 

Zrób sam kolorowe piłki. 6 Doświadczeń. 
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Zawartość:  

1. Elastyczny proszek różowy (20 gr) 

Elastyczny proszek niebieski (20 gr) 

Elastyczny proszek pomarańczowy (20 gr) 

Elastyczny proszek fioletowy (20 gr) 

2. Elastyczny proszek fluorescencyjny (20 gr) 

3. 1 Forma mała piłka 

4. 1 Forma duża piłka 

5. 1 Forma kostka 

6. 2 torebki do przechowywania 
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Ostrzeżenie:  

Wszystkie doświadczenia przeprowadzasz pod opieką dorosłych. Najlepszym miejscem do tego 

będzie kuchnia, po wcześniejszym zabezpieczeniu wrażliwych miejsc. Nie pozostawiać proszku z 

zestawu, ani zrobionych już piłek w zasięgu ręki mniejszego dziecka. Nie spożywać. Unikać kontaktu 

z oczami, może irytować. 

Do doświadczenia potrzebujesz 1 szklanki. 

Zanim zaczniesz, pamiętaj, żebyś miał idealnie suche ręce i suchy materiał do pracy. 

Używaj zamykanych torebek (w zestawie) do przechowywania piłeczek. 
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Twoja pierwsza piłeczka. 

1. Połącz obie połówki formy do małej piłeczki.  

2. Wsyp elastyczny proszek do foremki. 

3. Wlej wodę do szklanki i włóż do niej foremkę. Zaczekaj 5 minut. 

Wyjmij foremkę z wody. Rozłóż ją i wyciągnij piłeczkę. Pod kranem, wyrównaj zewnętrzną warstwę 

piłeczki usuwając ślady po foremce. Opłucz piłeczkę zimną wodą i pozostaw do wysuszenia na około 

60 minut. Zaczekaj aż piłeczka będzie dobrze wysuszona, zanim spróbujesz ją odbić od ziemi. Do 

przechowywania używaj załączonych torebeczek. 
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Różnokolorowa piłeczka. 

1. Połącz obie połówki formy do dużej piłeczki. Wsyp warstwowo elastyczne proszki do 

foremki. 

2. Wlej wodę do szklanki i włóż do niej foremkę. Zaczekaj 5 minut. 

3. Wyjmij foremkę z wody. Rozłóż ją i wyciągnij piłeczkę. Pod kranem, wyrównaj zewnętrzną 

warstwę piłeczki usuwając ślady po foremce. Opłucz piłeczkę zimną wodą i pozostaw do 

wysuszenia na około 60 minut. Zaczekaj aż piłeczka będzie dobrze wysuszona, zanim 

spróbujesz ją odbić od ziemi. Do przechowywania używaj załączonych torebeczek. 
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1. Połącz obie połówki formy do piłeczki w kształcie kostki. Nasyp warstwowo elastyczne 

proszki do foremki. 

2. Wlej wodę do szklanki i włóż do niej foremkę. Zaczekaj 5 minut. Proszek stwardnieje 

przyjmując kształt foremki. 

3. Wyjmij foremkę z wody. Rozłóż ją i wyciągnij piłeczkę. Pod kranem, wyrównaj zewnętrzną 

warstwę piłeczki usuwając ślady po foremce. Opłucz piłeczkę zimną wodą i pozostaw do 

wysuszenia na około 60 minut. Zaczekaj aż piłeczka będzie dobrze wysuszona, zanim 

spróbujesz ją odbić od ziemi. Do przechowywania używaj załączonych torebeczek. 
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Doświadczenie nr 4 

Piłeczka odblaskowa, świeci nocą. 

1. Zamknij małą formę w kształcie kuli i nasyp do niej fosforyzujący piasek. 

2. Włóż formę do wody i zaczekaj 5 minut.  

3. Po upływie 5 minut, wyjmij foremkę z wody. Rozłóż ją i wyciągnij piłeczkę. Pod kranem, 

wyrównaj zewnętrzną warstwę piłeczki usuwając ślady po foremce. Opłucz piłeczkę zimną 

wodą i pozostaw do wysuszenia na około 60 minut. Zaczekaj aż piłeczka będzie dobrze 

wysuszona, zanim spróbujesz ją odbić od ziemi. Do przechowywania używaj załączonych 

torebeczek. 

4. Połóż ją na 2 minuty na działanie źródła światła. Następnie wyłącz wszystkie światła: piłeczka 

będzie świecić w ciemnościach! 
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Doświadczenie nr 5 

Zabawa w odbijanie piłeczki: 



1. Wykonaj piłeczki według wcześniejszych instrukcji i wybierz tą, którą chcesz się teraz 

bawić. 

2. Postaw na stole kubeczek plastikowy i próbuj wbić do niego piłkę wykonując wcześniej 

odbicie piłeczki o stół. 

3. Udało ci się? Oddal kubek o kolejne 10cm, za każdym razem, gdy uda ci się do niego 

trafić. 
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Skok wzwyż. 

1. Wykonaj piłeczki według wcześniejszych instrukcji i wybierz tą, którą chcesz się teraz 

bawić. 

2. W otworze drzwiowym przyklej taśmę klejącą na wysokości ok. 20 cm. Rzuć piłkę w 

kierunku drzwi, tak, żeby przeszła ponad przyklejoną taśmą. 

3. Wygrałeś? Przyklej taśmę o 10 cm wyżej, za każdym razem, gdy uda ci się przebić piłkę. 

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

miesięcy. Małe elementy mogą być połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia. 

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

opakowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 


