BUKI 2164

MEGA BOUNCY BALLS
DUŻE SKACZĄCE PIŁKI
12 aktywności
Wiek 8+

Zawartość:
1. Niebieski proszek elastyczny (40g)
2. Pomarańczowy proszek elastyczny (40g)
3. Fioletowy proszek elastyczny (40g)
4. Fosforyzujący proszek elastyczny (40g)
5. Biały proszek elastyczny (20g)
6. Czerwony proszek elastyczny (20g)
7. Różowy proszek elastyczny (20g)
8. 1 mała kulista foremka
9. 1 duża kulista foremka
10. 1 foremka w kształcie sześcianu
11. 1 foremka w kształcie kwiatu
12. 1 foremka w kształcie muszelki
13. 5 woreczków strunowych do przechowywania skaczących
piłek
14. Moduł oświetleniowy
15. Niebieska pasta (20g)
16. Żółta pasta (20g)
17. Czerwona pasta (20g)
18. Podstawka pod elastyczną piłkę
19. 64 gumek recepturek (czerwonych i żółtych)
20. 1 zlewka z pokrywką

Skład:
1-2-3-5-6-7: CAS: 9002-89-5
4: CAS: 9002-89-5+ 68611-70-1
15-16-17: 7732-18-5+9002-89-5+68525-86-0+9004-32-4+56-81-5+12179-04-3
Używaj tylko do aktywności opisanych w tej instrukcji.
Aktywności powinny być wykonywane pod nadzorem osób dorosłych. Wykonuj je w kuchni, zabezpieczając
miejsce pracy. Przed rozpoczęciem zabawy, upewnij się, że twoje ręce i sprzęt są całkowicie suche.
Nie pozostawiaj proszków lub piłek w zasięgu małych dzieci poniżej 8. roku życia. Nie spożywaj. Unikaj
kontaktu z oczami. Umyj cały sprzęt po skończonej zabawie. Myj ręce po każdej aktywności.

Moduł oświetleniowy
Moduł działa z baterią AG13, zawartą w zestawie. Bateria nie powinna być zastępowana inną. Moduł jest
zaprojektowany tak, aby służył przez długi czas. Nie pozostawiaj go w zasięgu małych dzieci. Gdy moduł
przestanie działać powinien być oddany do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
Używaj woreczków strunowych, do przechowywania swoich piłek.
1. Twoja pierwsza piłka
1. Złóż dwie części małej kulistej foremki.

2. Wsyp proszek do foremki.

3. Napełnij zlewkę wodą i zanurz w niej foremkę. Odczekaj 5 minut.

4. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź piłkę pod wodą, aby usunąć
ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i pozostaw do wyschnięcia na 60 minut na pokrywce
zlewki. Poczekaj, aż piłka dobrze wyschnie, zanim zaczniesz ją odbijać.

Duża saszetka: po użyciu części proszku, zamknij opakowanie na
suwak, aby zapobiec wysychaniu pozostałej zawartości.
Mała saszetka: równo odetnij nożyczkami kawałek opakowania.
Zamknij saszetkę za pomocą kawałka taśmy klejącej.

2. Tęczowa megapiłka
1. Połącz dwie połówki dużej kulistej foremki. Wsyp do niej różne kolory
proszków, tworząc warstwy.

2. Włóż foremkę do wody i odczekaj 5 minut.

3. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź piłkę
pod wodą, aby usunąć ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i pozostaw
do wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłka dobrze
wyschnie, zanim zaczniesz ją odbijać.

3. Kanciasta piłka
1. Złącz dwie połówki kanciastej foremki. Wsyp do niej proszek.

2. Zanurz foremkę w wodzie i odczekaj 5 minut. Proszek stwardnieje i
przybierze kształt foremki.

3. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź piłkę
pod wodą, aby usunąć ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i pozostaw do
wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłka dobrze wyschnie,
zanim zaczniesz ją odbijać.
Spróbuj odbić swoją kanciastą piłkę. Nigdy nie wiesz, w jakim kierunku poleci!

4. Kwiatek i muszelka
1. Złącz dwie połówki foremki kwiatka i foremki muszelki. Wsyp do nich
proszek.

2. Zanurz foremki w wodzie i odczekaj 5 minut. Proszek stwardnieje i
przybierze kształt foremek.

3. Wyjmij foremki z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź
piłki pod wodą, aby usunąć ślady po foremkach. Wypłucz piłki w zimnej wodzie i
pozostaw do wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłki
dobrze wyschną, zanim zaczniesz je odbijać.
Stworzyłeś dwie piłki o nieregularnych kształtach. Tak samo jak w przypadku piłki
kanciastej, ich ruchy będą całkowicie nieprzewidywalne.

5. Ona świeci w ciemnościach!
1. Złóż kulistą foremkę i wsyp do niej fosforyzujący proszek.

2. Zanurz foremkę w wodzie i odczekaj 5 minut.

3. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź piłkę
pod wodą, aby usunąć ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i pozostaw
do wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłka dobrze
wyschnie, zanim zaczniesz ją odbijać.

4. Połóż piłkę pod źródłem światła na 2 minuty. Wyłącz
światło – twoja piłka świeci w ciemnościach!

6. Pachnąca piłka
1. Złóż małą kulistą foremkę i wsyp do niej czerwony proszek.

2. Włóż foremkę do wody i odczekaj 5 minut.

3. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź piłkę pod
wodą, aby usunąć ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i pozostaw do
wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłka dobrze wyschnie, zanim
zaczniesz ją odbijać.

4. Umieść piłkę w zlewce. Wlej odrobinę wody i syropu owocowego. Pozostaw na pięć
minut. Opróżnij zlewkę – twoja piłka pachnie!

7. Piłka świetlna
1. Umieść moduł świetlny w małej kulistej foremce i zamknij ją.

2. Wypełnij foremkę do połowy proszkiem, który ci się podoba.
Wstrząśnij foremką, aby dobrze rozprowadzić proszek. Moduł
powinien być dokładnie po środku.

3. Dosyp resztę proszku tak, aby wypełnić całą foremkę.
4. Włóż foremkę do wody i pozostaw na pięć minut. Moduł może być bezpiecznie trzymany w wodzie.

5. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź
piłkę pod wodą, aby usunąć ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i
pozostaw do wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłka
dobrze wyschnie, zanim zaczniesz ją odbijać.
Moduł świetlny reaguje na nacisk. Świeci tylko wtedy, gdy piłka jest rzucana lub
odbijana o podłogę.

8. Piłka z okiem
1. Złóż małą kulistą foremkę. Wsyp biały proszek do
około ¾ objętości foremki.

2. Dodaj niebieski proszek, a na samą górę jeszcze trochę
białego proszku.

3. Włóż foremkę do wody i poczekaj 5 minut.

4. Wyjmij foremkę z wody. Oddziel dwie części foremki i wyjmij piłkę. Wygładź piłkę
pod wodą, aby usunąć ślady po foremce. Wypłucz piłkę w zimnej wodzie i pozostaw do
wyschnięcia na 60 minut na pokrywce zlewki. Poczekaj, aż piłka dobrze wyschnie,
zanim zaczniesz ją odbijać.

Otrzymałeś piłkę, która wygląda jak oko. Spróbuj nabrać swoich przyjaciół!

Potrzebujesz:

9. Piłka własnej roboty

1. Wsyp do miski dwie łyżeczki deserowe skrobi
kukurydzianej.

2. Dodaj dwie łyżeczki deserowe wody. Mieszaj
energicznie dopóki nie uzyskasz gęstej pasty.

3. Dodaj łyżeczkę wody i poproś dorosłego o podgrzanie mikstury w
mikrofalówce przez 15 sekund. Zostaw masę na 5 minut, aby przestygła, zanim
będziesz mógł ją dotknąć.

4. Rękami ugnieć masę tak, aby powstała piłka. Roluj ją dłońmi, a palcami
wygładź powierzchnię.
5. Pozostaw do wyschnięcia na 2 godziny. Twoja piłka jest gotowa!

10. Giętka piłka
1. Przygotuj 12 par gumek recepturek. Przewlecz żółtą gumkę przez
czerwoną, złącz oba końce i zwiąż.

2. Załóż podwójną gumkę recepturkę na podstawkę w kształcie krzyżyka. Dołącz kolejne pary gumek jedna
po drugiej, formując kulkę.

3. Teraz załóż pojedyncze gumki. Twoja piłka stopniowo nabierze kształtu.

4. Możesz dodać jeszcze inne gumki recepturki, które masz w domu. Piłka będzie jeszcze większa!

11. Pasta
1. Wybierz dowolny kolor pasty. Zacznij od małej ilości. Pasta jest
rozciągliwa i nieco klejąca, tak jak slime. Zamknij saszetkę.

2. Uformuj dłońmi kulkę. Palcami wygładź jej powierzchnię. Spróbuj ją
rzucić – będzie się odbijać, ale lepiej na trochę ją odstawić, wtedy będzie pracować lepiej.

3. Weź trochę pasty innego koloru. Wymieszaj ją ze swoją pierwszą piłką, aby zrobić większą. Uformuj piłkę
ponownie. Pozostaw na podstawce na 60 minut. Po tym czasie będzie lekka i będzie się super odbijać!

Użyj woreczków strunowych do przechowywania swoich piłek. Pasta
wysycha w kontakcie z powietrzem i nieprzechowywana poprawnie
traci swoje właściwości.

12. Jeszcze więcej pasty
Możesz tworzyć z pasty inne kształty, a ona nadal będzie się odbijać!
1. Uformuj w dłoniach kulkę. Połóż ją na stole i zroluj dłonią tak, aby powstał kształt owalny, na wzór piłki do
rugby. Pozostaw na 60 minut.

2. Ponownie uformuj kulkę. Spłaszcz dwie strony kciukiem i palcem wskazującym. Zrób tak kilka razy, aby
utworzyć sześcian. Postaraj się, aby boki były jak najbardziej regularne.

3. Możesz tworzyć przeróżne kształty – czerwone serce, żółtego banana lub
niebieską kupę! Pozostaw swoje kształty na 60 minut, a one nadal będą się
odbijać!

Użyj woreczków strunowych do przechowywania swoich piłek. Pasta wysycha
w kontakcie z powietrzem i nieprzechowywana poprawnie traci swoje
właściwości.

1. Gra odbijanka
1. Wybierz swoją ulubioną piłkę (lub tę która najlepiej się odbija).
2. Połóż zlewkę na stole. Stań 50 cm dalej i spróbuj odbić piłkę tak,
aby wpadła do zlewki.

3. Za każdym razem, gdy uda ci się trafić, przesuń kubek o 10 cm dalej. Spróbuj pobić rekordy Leo i Lei.

2. Gra skok wzwyż
1. Wybierz swoją ulubioną piłkę (lub tę która najlepiej się odbija).
2. Rozwiń taśmę klejącą i przyklej ją w drzwiach około 20 cm nad
podłogą. Odbij piłkę tak, aby przeskoczyła taśmę.

3. Udało ci się? Przyklej taśmę 10 cm
wyżej, po każdej udanej próbie.

4. Spróbuj pobić rekordy Leo i Lei.

3. Gra strzelanina
1. Ta gra jest dla dwóch graczy. Siadają oni twarzą w twarz, dwa metry od siebie z nogami wyprostowanymi.
Każdy gracz kładzie przed sobą miskę i ulubioną piłkę.

2. Gracze na zmianę próbują odbić swoją piłkę i trafić do miski przeciwnika. Każdy z graczy ma pięć rzutów.

3. Jeśli oba gracze mają tę samą liczbę udanych rzutów, gra trwa do tak zwanej „nagłej śmierci”. Gracz, który
pierwszy chybi, przegrywa grę.

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe części, które mogą
zostać połknięte. Ryzyko zadławienia.
ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić
Zestaw zawiera jedną baterię AG13. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i
zużyte powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.
Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 8. roku życia. Eksperymenty powinny się odbywać pod
opieką osób dorosłych.
Proszek może być używany wyłącznie do eksperymentów opisanych w tym zestawie. Trzymać poza
zasięgiem małych dzieci.

