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Fedezz fel 20 nyálkás tevékenység bevonásával különböző típusú textúrát és több száz kombinációt: foszforeszkáló, arany, bolyhos, ultra-
nyálkás slime, stb. 
8 éves kortól ajánlott. 
Tartalma: 15 standard slime tasak és 5 ultra-nyálkás tasak 
Tartsuk a nyálkát egy tartályban vagy egy fagyasztózsákban (mely a játéknak nem tartozéka). 
Tartalom:  

● 50 ml-es főzőpohár,  
● 100 ml-es főzőpohár,  
● 4 doboz,  
● 1 mérőkanál,  
● 3db keverő,  
● pipetta,  
● 1 pár csipesz,  
● 1 golyós forma, 
● 1 léggömb,  
● 1 tölcsér,  
● 1 márványgolyó,  
● 1 kémcső állvánnyal,  
● 15 db slime tasak,  
● 5 db db  Ultra-nyálkás slime tasak, 
● 3 db színezék (kék, piros és sárga), 
● fluoreszkáló színezék,  
● 1 üveg kék csillámpor,  
● 1 üveg arany csillámpor,  
● 1 üveg foszforeszkáló por,  
● nátrium-alginát, kalcium-laktát 

 
Figyelmeztetés 
A tevékenységeket felnőtt felügyelete mellett végezd! Ne hagyd a kisgyermekek számára elérhető helyen. Használat után tisztítsd meg az 
összes berendezést. Moss kezet a kísérletek elvégeztével! 
Összetevők: guar Gum (CAS 9000-30-0/66%), keményítő (CAS 9005-25-8/24,5%), dinátrium-foszfát (CAS 7558-79-4/7,2%), fenoxyethanol (CAS 
122-99-6/0,8%), diokátrium-tetraborát (CAS 1330-43-4/0,9%). 
 
1. Kísérlet-Színek 
1. Önts 50 ml meleg vizet a mérőedénybe. 
2. Nézd meg a táblázatot, amely megmutatja, hogy hány cseppre van szükség a színes keverékek előállításához. 
3. Add hozzá a kiválasztott színek cseppjeit. 
4. Adj hozzá egy port és keverd össze. Néhány perc múlva készen áll a slime. 
A slime tartályban vagy fagyasztózsákban tartható (nem tartozék). A fagyasztóban egy hétig tarthatod a nyálkát. 
2. Kísérlet-Csillogó slime 
1. Önts 40 ml meleg vizet a mérőedénybe. 
2. Adj hozzá csillámport és a kiválasztott színezéket. 
3. Adj hozzá egy port és keverd össze. Néhány perc múlva készen van a slime. 
Ne felejtsd el megmosni a kezedet a csillogó slime elkészítése után. A csillámpor az ujjakhoz ragad. 
3. Kísérlet-Arany slime 
1. Önts 40 ml meleg vizet a mérőedénybe. 
2. Adj hozzá arany csillámport és a kiválasztott színezéket 
3. Adj hozzá egy port és keverd össze. Néhány perc múlva készen van a slime. 
Ne felejtsd el megmosni a kezedet a slime elkészítése után. Az aranypor az ujjakhoz ragad. 
4. Kísérlet-Szellem slime 
1. Önts 50 ml meleg vizet a nagy főzőpohárba. 
2. Adj hozzá egy kevés fluoreszkáló színezéket és egy csepp kék színezéket. 
3. Keverd össze energikusan a keverővel. Hagyd pihenni 5 percig. Néhány perc múlva kész a slime. 
A színe ennek a slime-nak olyan, mint a híres szellem filmben: Ghostbusters. Minden anyag molekulákból áll, apró láthatatlan építőkövekből. A 
fluoreszkáló színezék olyan molekulákat tartalmaz, amelyek elnyelik a fényt. 
5. Kísérlet -Foszforeszkáló slime 
1. Önts 50 ml meleg vizet a nagy mérőpohárba. 
2. Adj hozzá 5 csepp sárga színezéket és egy kanál foszforeszkáló port. Keverd össze. 
3. Add hozzá egy tasak tartalmát, keverd össze és hagyd pihenni 5 percig. 
Hagyd a slime-t a fényben egy óráig, aztán menj egy sötét helyre. A slime világít a sötétben! Ez a foszforeszkáló por miatt van. A molekulák a 
fényt a fluoreszkáló színekben hosszabb ideig tárolják. A kibocsátott fény is hosszabb ideig tart a sötétben. 
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6. Kísérlet -Buborékos slime 
1. Önts 50 ml meleg vizet a nagy főzőpohárba. 
2. Önts 10 ml mosogató folyadékot a kis főzőpohárba, és add hozzá a kiválasztott színezéket. 
3. Öntsd bele a mosogató folyadékot a vízbe, adj hozzá egy tasakot, és keverd össze a keverővel. Hagyd pihenni 5 percig. Néhány perc múlva a 
slime kész. 
A buborékok a slimet-t lággyá teszik.  
7. Kísérlet-Rázós slime 
1. Önts 60 ml meleg vizet a kémcsőbe. 
2. Add hozzá egy tasak tartalmát. Zárd le a kémcsövet, és rázd jól össze 2 percen át. 
3. Add hozzá a kiválasztott színezéket. Zárd le a kémcsövet, és rázd 1 percig. 
4. Hagyd pihenni 1 órán át. Most a csipeszek segítségével húzd ki a nyálkát a nagy főzőpohárba. Kész! 
8. Kísérlet-Pukizós slime 
1. Önts 40 ml meleg vizet a mérőedénybe. Add hozzá a kívánt színt. 
2. Add hozzá egy tasak tartalmát és keverd össze. Néhány perc múlva készen van a slime. 
3. Helyezd a slime-t a tartályba és hagyd pihenni 20 percig. 
4. Most készen van a slime. Használd az ujjaidat, hogy vidám hangokat hozz létre. 
9. Kísérlet-Nyúlós slime 
1. Önts 50 ml meleg vizet a nagy főzőpohárba. Add hozzá a kiválasztott színezéket. 
2. Add hozzá egy tasak tartalmát és keverd össze. Hagyd pihenni 5 percig. Néhány perc múlva kész a slime. 
3. A keverővel vagy az ujjaiddal húzd szét a slime-t,olyan hosszúra nyújtsd ki, amennyire csak tudod. Mérd meg egy mérőszalaggal. 
10. Kísérlet-Pattogó labda 
1. Önts 30 ml meleg vizet a mérőedénybe. Add hozzá a kívánt színt. 
2. Add hozzá egy tasak tartalmát és keverd össze. Néhány perc múlva készen van a slime. 
3. Felezd meg a slimeot, és készíts két golyót, gördítsd őket az asztalra. Hagyd pihenni 20 percig. 
4. Most már két golyó van. Próbálj egy labdát egy pohárba dobni. 
11. Kísérlet-Kincsvadászat 
1. Önts 80 ml meleg vizet a nagy főzőpohárba. Add hozzá a kiválasztott színezéket. Helyezd a márványt a főzőpohárba. 
2. Add hozzá egy tasak tartalmát, és keverd össze. Hagyd pihenni 5 percig. Néhány perc múlva a slime kész. 
3. A csipeszek segítségével próbáld meg kivenni a főzőpohár aljáról a márvány golyót. Nehéz, ugye? 
12. Kísérlet-Két színű slime 
1. Önts 30 ml meleg vizet a kis főzőpohárba és adj hozzá sárga színezéket. Add hozzá egy tasak tartalmát és keverd energikusan 1 percig. 
2. Öntsd bele a kémcsőbe. 
3. Önts 50 ml meleg vizet a nagy mérőpohárba és adj hozzá kék színezéket. Add hozzá egy tasak tartalmát és keverd energikusan 1 percig. 
4. Óvatosan öntsd a kémcsőbe. Hagyd pihenni 30 percig. A két szín össze van keverve, de még mindig látható egy sárga és egy kék réteg. 
13 . Kísérlet-Gyöngy 
1. Önts 50 ml vizet a nagy főzőpohárba. Adj hozzá 1 evőkanál kalcium-laktátot. Jól keverd össze. 
2. Önts 10 ml alginátot a kis főzőpohárba és adj hozzá 1 csepp tetszés szerinti színezéket 
3. A pipetta segítségével vegyél fel az alginátból és csepegtess belőle a nagy főzőpohárba. A csepp megszilárdul nyálkás kis gyöngy keletkezik! 
A nátrium-alginát természetes adalékanyag, amelyet barna algákból nyernek. Az a sajátossága, hogy azonnal megszilárdul, ahogy a kalciummal 
érintkezik, szilárd buborékot képez a felszínen. 
14 .Kísérlet-Nyálkás férgek 
1. Önts 80 ml vizet egy kémcsőbe. Adj hozzá 2 kanál kalcium-laktátot. Zárd le a kémcsövet  és rázd össze. 
2. Önts 20 ml alginátot a kis főzőpohárba, és adj hozzá 1 csepp tetszés szerinti színezéket. 
3. A pipetta segítségével vedd  fel az alginát a kis főzőpohárból, és gyorsan spricceld a kémcsőbe. Vigyázz, hogy a pipetta ne érintkezzen a 
vízzel. Ismételd meg többször és húzd ki a férgeket a csipesszel. 
4. Önts 10 ml vizet és 1 kanál foszforeszkáló port a nagy főzőpohárba. Helyezd a férgeket a vízbe, ragyognak a sötétben! 
15 . Kísérlet-Bizarr slime 
1. Önts 30 ml alginát a nagy főzőpohárba, és add hozzá a kiválasztott színezéket. 
2. Önts 20 ml vizet a kis főzőpohárba, és adj hozzá 1 kanál kalcium-laktátot. Keverd össze. 
3. A pipetta segítségével vegyél fel vizet a kis főzőpohárból. Spricceld a vizet a algináthoz. Az alginát megkeményedik, és egy gélt alkot, amit 
préselni tudsz az ujjaiddal. 
16. Kísérlet-Ultra nyálkás slime 
Légy óvatos! Ne érintsd meg az ujjaiddal, használj keverőt! A kísérletet a konyhában, a mosogatóhoz közel végezd! 
1. Önts 50 ml vizet a nagy főzőpohárba. Add hozzá a kiválasztott színezéket. 
2. Add hozzá az ultra-Slime tasak tartalmát, és keverd energikusan a keverővel 1 percig. 
3. Tedd át a pasztát, amely kezd megkeményedik, a nagy főzőpohárból a kis főzőpohárba. Majd a kis főzőpohárból a nagy főzőpohárba. 
Ismételd meg ezt 20-szor. 
4. Hagyd  pihenni 10 percig-az ultra-slime elkészült! 
17. Kísérlet-Ultra nyálkás és nyúlós slime 
1. Készítsd el az Ultra nyálkás slime-t a 16. kísérletben leírtak szerint. 
2. A keverővel vagy az ujjaiddal húzd szét a slime-t, olyan hosszúra nyújtsd ki, amennyire csak tudod. Mérd meg egy mérőszalaggal. 
Rekordok (írd fel): 
18 . Kísérlet- Ultra-nyálkás léggömb 
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1. Önts 50 ml vizet a nagy főzőpohárba. 
2. Tartsd a tölcsért a léggömb nyakához és öntsd bele a tasak ultra-sime-t, majd add hozzá a vizet. 
3. Tartsd a léggömböt zárva az ujjaiddal és rázd 3 percig 
4. Hagyd pihenni 10 percig egy konyhai törlőn, ügyelve arra, hogy az ultra-iszap nem ömöljön ki. 
5. Nyomd meg óvatosan a léggömböt és préselj ki egy kevés Ultra-slime-t! Undorító! 
19. Kísérlet-Az ultra-nyálkás márvány 
1. Készítsd el az Ultra nyálkás slimet a 16. kísérletben írtak szerint. 
2. Ennél a tevékenységnél megkérhetsz egy felnőttet, hogy a kamera lassított üzemmódjában vegye fel a folyamatot. 
4. Helyezd a márványt az ultra-slime-ra és fordítsd meg a főzőpoharat. A márvány beleragadt! 
20. Kísérlet-Slime készítése por nélkül 
1. Töltsd fel a mérőedényt kukoricakeményítővel, és öntsd tiszta edénybe. 
2. Adj hozzá 25 ml folyadékot, és kever össze energikusan a keverővel. 
3. Egy nagyon vastag pasztát tudsz így készíteni, melyet kinyújthatsz, és úgy kezelhetsz, mint a slime-t. 
Néhány napig lehet megtartani a pasztát, majd ki kell dobni a kukába. 

 


