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Néhány alapszabály – 
a biztonságos kísérletezéshez

Első a biztonság!

Bár kísérleteink biztonságosak és a konyhában mindennapi szinten megtalálható 
anyagokkal akár egyedül is elvégezhetők, a biztonságos kísérletezés érdekében 
nem szabad megfeledkeznünk az alapvető biztonsági szabályokról.

Obracanje

#MARADJOTTHON 
KÉMIAI 
KÍSÉRLETEK
a Chemgeneration tudományos program alapján
www.chemgeneration.com

Kedves olvasó!

A COVID-19 járvány ideje alatt nagyon fontos volt, hogy 
otthon maradjunk, így elhatároztuk, hogy ezt az időt is 
igyekszünk a lehető legjobban kihasználni – úgy, hogy 
közben tanuljunk is valami újat, felfedezzük a kémia 
csodálatos világát és minőségi időt töltsünk el a családunkkal 
közösen.

Emiatt döntöttünk úgy, hogy a Chemgeneration tudományos 
programunk keretein belül kiadunk egy olyan 
kísérlet-sorozatot, amihez kizárólag otthon is megtalálható 
összetevők kellenek. A #maradjotthon kémiai kísérletek egy 
sor olyan biztonságos, egyedül is elvégezhető kísérletből 
állnak, amelyek célja az alapvető kémiai reakciók egyszerű, 
ugyanakkor igen szórakoztató bemutatása.

Fedezzük fel együtt a kémia csodálatos világát!

Kísérletezés közben tilos a 
konyhában rohangálni

A kísérlet közben a konyhában
enni és inni tilos

Ha befejeztük a kísérletezést, mindent l
e is kell tisztítanunk magunk után 
(felületek, edények, evőeszközök)

12 évesnél fiatalabbak esetében
kötelező a szülői felügyelet.



Amire szükséged lesz:

1. befőttesüveg
2. melegvíz
3. jégkockák
4. vékony fémtálca vagy serpenyő

1. Forrald fel a vizet, majd öntsd a befőttesüvegbe körülbelül 3 cm magasságig

2. Tedd a jégkockákat a tálcára/tálcát/serpenyőbe, majd tedd a serpenyőt az üveg tetejére

3. A forró levegő a befőttesüvegben gyorsan lehűl, ami vízgőzt eredményez. A vízgőz-mole-
kulák összeállnak, és együtt egy felhőt formálnak.



Amire szükséged lesz: 

1. 1 db héjas keménytojás 
2. 1 pohár ecet

1. Tedd a tojást az ecetbe – a tojáshéjon buborékokat kell látnod. Hagyd a tojást érintetlenül 
legalább egy napig. Csodás habnak kell formálódnia.

2. Vedd ki a tojást, öblítsd le vízzel. A tojáshéj is lejön a tojásról. 

3. Bökd meg a tojást, és nyomd össze lágyan.



Amire szükséged lesz: 

1. Egy üres és tiszta 0,5 l űrtartalmú palack
2. Lufi
3. Ecet
4. Szódabikarbóna
5. Vizespohár
6. Evőkanál
7. Kis tölcsér

1. Önts 1/4 pohár ecetet az üres palackba.

2. A tölcsér segítségével önts a lufiba 1/2 evőkanálnyi szódabikarbónát.

3. Húzd a szódabikarbónával töltött lufit a vizespalack szájára, de nagyon óvatosan, hogy 
ne menjen szódabikarbóna a palackba! Amikor a lufi a helyén van, emeld a szódabikar-
bónával töltött lufit a palack felé, hogy a szódabikarbóna beleeshessen az ecetbe! Lépj 
hátra és figyelj!



Amire szükséged lesz: 

1. Zárható műanyag zacskó
2. Hengeres ceruza
3. Víz

1. Félig töltsd meg a zacskót, majd zárd le. Ellenőrizd, hogy a ceruzáid annyira hegyesek 
legyenek, amennyire csak lehetnek.

2. Egyik kezeddel emeld fel a vízzel töltött zacskót, a másik kezeddel pedig szúrj át egy 
ceruzát rajta, de ne húzd ki belőle, hagyd benne! Legjobb, ha a vízszint alatt teszed ezt 
meg.

3. Ismételd meg ezt néhányszor újabb és újabb ceruzával! Láthatod, hogy a zacskó nem 
csöpög!



1. Legalább 2 órával a kísérlet előtt tedd a denaturált szeszt a mélyhűtőbe. Tedd az epreket 
a visszazárható zacskóba, és zúzd pépessé.

2. A tálban keverj össze 1/2 csésze vizet, 1 evőkanál folyékony szappant és 1/2 teáskanál 
asztali sót! Lassan, óvatosan keverd, hogy ne képződjön hab a folyékony szappanból. 
Add a szappanos keverék felét az eperhez! Zárd le a zacskót, közben az ujjaiddal 
nyomkodd az epret a szappanos keverékbe! Hagyd állni kb. 10 percig. A kávéfilter és a 
tölcsér segítségével szűrd le az epres-szappanos keveréket egy üvegpohárba! A rostokat 
a filterrel együtt dobd ki.

3. A pohár széle mentén öntsd lassan a keverékhez a lehűtött denaturált szeszt, hogy egy 
réteget képezzen az epres keverék tetején! A két réteg közötti határfelületen szálak 
jelennek meg, ami nem más mint a DNS. Keverd össze finoman, de teljesen! Hagyd egy 
picit az asztalon állni a poharat, amíg a rétegek újra elválnak egymástól! Most már sokkal 
több DNS-ed kell hogy legyen.

Amire szükséged lesz: 

1. 3-4 eper (a szára nélkül)
2. Denaturált szesz (70%-os vagy 
    magasabb alkohol tartalmú)
3. Víz
4. Folyékony szappan
5. Asztali só
6. Visszazárható műanyag zacskó

7. Kávéfilter
8. Tölcsér
9. Tál
10. Befőttes üveg vagy kisebb pohár
11. Fogpiszkáló



Amire szükséged lesz: 

1. Lila káposzta
2. Vágódeszka
3. 3 üvegpohár
4. 2 fazék
5. Víz
6. Szűrő
7. Kés
8. Ecet
9. Szódabikarbóna

1. Töltsd meg az edényt vízzel, és tedd bele az apróra vágott lila káposztát! Főzd a 
káposztát, amíg a víz lila (esetleg sötétkék) nem lesz. Szűrd le a kapott káposztalevet egy 
másik edénybe, és hagyd lehűlni.

2. Töltsd meg a három poharat félig a hideg káposztalével.

3. Önts annyi ecetet az első pohárba, hogy a keverék piros színűvé változzon! Önts 
szódabikarbónát a második pohárba, amíg a lé zölddé (esetleg zöldeskékké) nem válik. 
Semmit ne önts a harmadik pohárba, hagyd benne változatlanul a káposztalevet.



Amire szükséged lesz: 

1. Egy mélytányér
2. Tej (≥ 2.8% zsírtartalom)
3. Ételfesték (piros, sárga, zöld, kék)
4. Mosogatószer
5. Pohár
6. Fültisztító pálcika

1. Öntsd a tejet a tányérba, és cseppents öt csepp különböző színű ételfestéket a tál 
közepére. Önts egy kevés mosogatószert a pohár aljára.

2. Mártsd bele a fültisztító pálcát a mosogatószerbe, majd mártsd a kiöntött tej közepébe 
10-15 másodpercig.

3. Próbáld megismételni az előző lépést többször, különböző helyeken.



Amire szükséged lesz:

1. Víz
2. Olaj
3. Ételszínezékek
4. Két pohár (egy magasabb és egy alacsonyabb)
5. Villa

1. Töltsd majdnem tele a magasabb poharat szobahőmérsékletű vízzel! Meleg víz is 
megfelel. Tölts egy kis olajat a másik pohárba (1-2 evőkanálnyit) és adj hozzá néhány 
csepp ételszínezéket!

2. Egy villával gyorsan keverd össze az olajat és az ételszínezéket! Igyekezz minél kisebb 
cseppekre széttörni az ételszínezékcseppeket, de ne keverd össze túl alaposan az 
elegyet!

3. Öntsd az olaj és színezék keverékét a magasabb pohárba! Most figyeld felülről és oldalról 
is, hogy mi történik! Az ételszínezékcseppek lassan elkezdenek merülni, és ahogy 
süllyednek, minden kis csepp elkezd hirtelen szétterjedni, mintha mini tűzijáték esne a 
vízbe.



Amire szükséged lesz: 

1. Egy széles serpenyő vagy sütőedény
2. Szódabikarbóna
3. Ecet
4. Mérőedény
5. Buborékoldat és buborékfújó pálca

1. Tegyél 2 csésze ecetet a sütőedénybe, vagy annyit, hogy teljesen befedje az alját! Adj az 
ecethez ugyanannyi szódabikarbónát! A keverék rögtön elkezd buborékolni és pezsegni.

2.
Amint hozzáadtad a szódabikarbónát, azonnal fújj szappanbuborékokat közvetlenül az 
edény fölé! (A reakció nem fog nagyon sokáig tartani, ezért kell sietni.)

3.
Figyeld meg, mi történik a buborékokkal, ahogy közelítenek a pezsgésben lévő keverék 
felé!



Amire szükséged lesz: 

1. Egy sütőedény vagy egy hasonlóan széles és lapos edény
2. Szuflé sütőformák vagy kisebb edények
3. Szódabikarbóna
4. Fehér ecet
5. Ételszínezék
6. Cseppentő vagy kanál

1. Tegyél annyi szódabikarbónát a sütőedénybe, hogy teljesen befedje az alját!

2. Tölts ¼ csésze ecetet két vagy több sütőformába! Adj mindegyikhez 1-2 cseppet a 
kedvenc színű ételszínezékedből, és keverd alaposan össze!

3. A cseppentővel vagy egy kisebb kanállal adj kevés színezett ecetet az edényben levő 
szódabikarbónához! Most aztán kreatív lehetsz! Keverd össze a színeket! Tegyél még 
több ecetet arra a helyre, ahol már lezajlott a buborékoló-reakció! Figyeld meg, milyen 
hosszan tudod fenntartani a reakciót! Minták készítéséhez használj különböző színeket! A 
végeredmény olyan lesz, amilyenné formálod.



Amire szükséged lesz: 

1. Mosogatószer
2. Ecet
3. Szódabikarbóna
4. Ételszínezék
5. Csillámok/ékkövek (ha van)
6. Befőttesüvegek

1. A befőttesüvegeket töltsd félig ecettel, majd tegyél egy kis folyékony mosogatószert is az 
üvegekbe!

2. Rakj néhány csepp ételszínezéket minden üvegbe, majd dobj bele egy kis csillámot (ha 
van)! Minden üveg tartalmát keverd össze egy kanállal!

3. A következő lépés előtt mindenképp helyezz egy nagyobb tányért az üvegek alá! Tegyél 
egy nagy kanál szódabikarbónát az üvegekbe, utána pedig élvezd a varázslatot!



Amire szükséged lesz:

1. Egy citrom
2. Egy kisebb tál
3. Fültisztító pálcika vagy kisebb ecset
4. Papír
5. Víz
6. Hőforrás (pl. tűzhely vagy 60 W izzó)

1. Vágd félbe a citromot és facsard az összes levét egy kisebb tálba! Adj hozzá 1 evőkanál 
vizet és keverd jól össze! Ez lesz a láthatatlan festéked.

2. Fültisztító pálcikával vagy ecsettel írj egy üzenetet a papírodra a frissen készített 
"festékedet" használva! Várj pár percet, amíg megszárad!

3. Megjegyzés: ezt a lépést csak felnőtt felügyelete mellett szabad elvégezni! Ha a festék 
megszáradt, melegítsd fel a papírodat egy tűzhely, egy működésbe hozott izzó vagy 
egyéb gyengébb hőforrás felett! És lám, megjelent az üzeneted!



Amire szükséged lesz:

1. Tej
2. Ecet
3. Szűrő
4. Szalvéta

1.
Először is vegyél egy csésze tejet és kb. 1,5 percig melegítsd a mikrohullámú sütőben 
(legyen forró, de ne forrjon)! Utána keverj hozzá 4 evőkanál ecetet! A tej alvadni kezd, 
ahogy az ecetben levő sav kicsapja a tejfehérjét. Keverd kb. 1 percig!

2. Utána egy szűrő segítségével szűrd át a tejet! A túrószerű anyag a szűrőben marad, és 
azt jó erősen meg kell nyomkodni ahhoz, hogy minden folyadék távozzon belőle.

3. Végül rakd papírtörlőre, és gyúrd még, hogy minden folyadék kifolyjon a "gyurmaszerű" 
tejből! Utána formálhatod, és kedvedre be is színezheted.



Amire szükséged lesz: 

1. Műanyag palack
2. Víz
3. Olaj
4. Ételszínezék
5. Csillám, ételdekoráció

1. A palackot töltsd fel 2/3-ig vízzel és adj hozzá kedved szerint életszínezéket! Ha azt 
szeretnéd, hogy úgy nézzen ki, mint az óceán, akkor kéket adj hozzá!

2. Utána adj hozzá egy kis csillámot, ételdíszeket, kisebb ékköveket – bármit, amit szeretnél!

3. Tölts a fennmaradó részbe olajat és figyeld meg, hogy mi történik!



1.
Önts össze ugyanannyi cukrot és vizet egy serpenyőbe és melegítsd addig, amíg a cukor 
fel nem oldódik! Lassan, kisebb adagokban adj hozzá még több cukrot és keverd addig, 
amíg a cukor már nem oldódik fel a vízben! A víznek kissé zavarossá kell válnia. Ez azt 
jelenti, hogy több cukor már nem oldódik fel benne és sikerült elérni a tökéletes 
cukortelítettséget. Rövidebben: telített cukor-oldatot, azaz olyan oldatot készítünk, 
amiben adott hőmérsékleten több cukor már nem tud feloldódni. A felhasznált cukor és 
víz aránya nagyjából 3:1 legyen. A receptet könnyedén megkétszerezhetjük vagy 
-háromszorozhatjuk, de a 3:1 arányt tartsuk meg.

2. Vágd fel a pálcákat akkorára, hogy majd a használni kívánt üvegbe tudd lógatni őket a 
csipeszek segítségével! Utána merítsd a pálcikákat vízbe, majd forgasd meg őket 
cukorban! Rakd félre a cukorral bevont pálcikákat és várd meg, hogy megszáradjanak!

3. Ha kellően lehűlt a cukros vized, öntsd üvegekbe! Minden színhez, amiből el szeretnéd 
készíteni a keménycukrot, külön üveget használj! Ha a pálcikák megszáradtak, óvatosan 
merítsd azokat az üveg(ek)be! Fontos, hogy a pálcikákkal ne érj hozzá az üveg aljához 
vagy oldalához se!

Amire szükséged lesz: 

1. 2-3 csésze cukor
2. 1 csésze víz
3. Nyársak vagy hurkapálcikák
4. Befőttesüveg vagy pohár
5. Nagyobb nyeles serpenyő
6. Ruhacsipeszek
7. Ételszínezékek (opcionális)



Amire szükséged lesz: 

1. Só
2. Víz
3. Két pohár
4. Két tojás

1. Töltsd az egyik poharat majdnem tele sima csapvízzel! Óvatosan ejtsd bele az egyik tojást 
a vízzel teli pohárba! A tojás lesüllyed a pohár aljára.

2. Tölts annyi vizet a másik pohárba, hogy az félig legyen tele! Adj négy evőkanál asztali sót 
a vízhez és keverd el! Töltsd majdnem tele vízzel ezt a poharat is!

3. Óvatosan rakd bele a sós vízbe a második tojást! Nézd csak, lebeg!



Amire szükséged lesz: 

1. Egy kisebb gyertya, vagy mécses 
    (hogy a pohár alá férjen)
2. Egy öngyújtó
3. Egy pohár

1. Gyújts meg egy gyertyát, majd oltsd el egy pohár segítségével.

2. Tedd az öngyújtót a gyertya füstjének a közelébe és gyújtsd meg.

3. Lám, a gyertya megint ég!



Amire szükséged lesz: 

1. Bor
2. Víz
3. Műanyag tartó (vagy más, vékony műanyag lap)
4. Két pohár (egyforma)

1. Vedd elő a műanyag tartót és ollóval vágj ki belőle egy teljesen sík darabot! A pohár 
átmérőjénél legyen egy kicsit nagyobb! Vegyél elő egy poharat és töltsd meg a pereméig 
borral! Csináld meg ugyanezt a másik pohárnál is, de abba vizet tölts!

2. Vedd elő a műanyagból kivágott darabot és helyezd rá a vízzel teli pohár tetejére! 
Ügyesen szorítsd rá a pohár tetejére, majd fordítsd meg a poharat fejjel lefelé! Utána 
helyezd a poharat a borral teli pohár tetejére úgy, hogy a műanyaglap a kettő között 
legyen!

3. A felső poharat megtartva óvatosan húzd egy kicsit oldalra a műanyaglapot úgy, hogy 
egy nagyon apró rés legyen a két pohár között! Rögtön azt kell látnod, hogy a bor az alsó 
pohárból átfolyik a felsőbe. Nagyjából 10 perc elteltével borrá változtattad a vizedet.



Budete potrebovať:

1. dva poháre
2. potravinársku farbu
3. vodu
4. bielidlo

1. Töltsd meg az egyik áttetsző poharat 3/4-ig szobahőmérsékletű csapvízzel! Adj a vízhez 2 
csepp ételszínezéket, és figyeld meg, mennyire élénk színű az ételszínezék miközben 
összekeveredik a vízzel!

2. Töltsd meg a másik poharat 1/4-ig fehérítővel, majd keverd össze a színezett vízzel! 
Öntsd a keveréket az egyik pohárból a másikba, majd vissza úgy 3-4-szer!

3. Hagyd, hogy a keverék hosszú percek alatt megülepedjen a szabad levegőn! Közben 
figyeld meg a színek változásait!



Amire szükséged lesz: 

1. Tej
2. Sötét színű szénsavas üdítő (pl. kóla)

1. Lassan önts egy kis tejet a szénsavas üdítőbe!

2. Csavard vissza a kupakot a palackra!

3. Hagyd, hogy egy kicsit leülepedjen a keverék, és figyeld közben, hogy mi történik!



Amire szükséged lesz: 

1. Borospohár
2. Zsebkendő
3. Víz
4. Tál

1. Borítsd a zsebkendőt a pohárra, és nyomd le a közepét a pohár aljára!
Töltsd meg a poharat 3/4-ig vízzel úgy, hogy a vizet a zsebkendő közepébe öntöd!

2. Lassan húzd végig a zsebkendő négy csücskét a pohár oldalain addig, amíg az ki nem 
feszül a pohár szájára!

3. Tedd az egyik kezed a pohár szájára, a másikkal pedig fogd a pohár alsó részét a 
zsebkendővel együtt! Fordítsd meg a poharat! Talán jobb, ha egy tál vagy a mosogató 
fölött csinálod, mert néhány csepp víz azért kicsöpöghet. Húzd ki lassan a pohár száján 
lévő kezed a pohár alól, ezalatt a víznek a pohárban kell maradnia!



Amire szükséged lesz: 

1. 1 l palack, kupakkal
2. Rajzszög
3. Víz

1. Töltsd meg a palackot vízzel és csavard rá a kupakot.

2. A rajzszög segítségével készíts öt, egymástól azonos távolságban levő lyukat a palack 
alja körül. Lazítsd le a kupakot, hogy a víz ki tudjon csorogni.

3. Vezesd végig az ujjad a vízfolyások mentén. Figyeld meg mi változik.



Amire szükséged lesz: 

1. Növényi olaj
2. Fémtű
3. Lufi

1. Fújj fel egy lufit, majd köss egy csomót a végére.

2. Olajozd meg a fémtűt és finoman csavard a lufiba a csomó mellett.

3. A lufi ki van lyukasztva, de nem durrant ki!



Amire szükséged lesz: 

1. 2 pohár
2. Kanál
3. Olaj
4. Víz
5. Mosogatószer
6. Papír

1.
Tölts az egyik pohárba kb. 30 ml mosogatórszert, majd öntsd fel vízzel és keverd össze! 
Töltsd fel a másik poharat tiszta vízzel!

2.
Készíts két egyforma papírgolyót - akkorát, hogy beleférjen a vizespohárba! Finoman 
ejtsd az egyik papírgolyót a sima vízbe, a másikat pedig a vizes mosogatószeres oldatba!

3. Hamar észre fogod venni, hogy a papírgolyók másként viselkednek a két folyadék 
hatására. Az egyik papírgolyó elkezd süllyedni, míg a másik a víz tetején marad.



1. Tölts a csészébe forrásban levő vizet, majd adj hozzá 3 teáskanál zselatint!

2. Hagyd, hogy meglágyuljon és keverd meg a villával! Adj hozzá 1/4 csészényi kukoricaszir-
upot, és keverd össze addig, amíg hosszú szálak vagy nyálkák alakulnak ki benne!

3. Hagyd, hogy a keverék lassan lehűljön és kisebb adagokban adj még hozzá vizet, ha kell 
addig, amíg el nem érted a kívánt szerkezetet!

Amire szükséged lesz: 

1. Forrásban levő víz
2. Egy csésze
3. Zselatin
4. Kukorica- vgay cukorszirup
5. Egy teáskanál
6. Egy villa



Amire szükséged lesz: 

1. Méz
2. Kukoricaszirup vagy juhar szirup
3. Folyékony mosogatószer
4. Víz (ételfestékkel megszínezheted)
5. Növényi olaj
6. Sósborszesz (ételszínezékkel megszínezheted)
7. Lámpaolaj
8. Tej
9. Egy áttetsző váza

1. Mindegyik folyadékból mérj ki egyenlő mennyiségeket egy-egy csészébe!

2. Óvatosan, rétegezve önts mézet, majd kukoricaszirupot a vázába! Vigyázz, hogy ne érjen 
az anyag a falhoz, amikor öntöd!

3. Lassan és óvatosan add hozzá a többi folyadékot is: rétegezve öntsd a tejet, majd a 
mosogatószert! Utána add hozzá a vizet úgy, hogy a tartó oldalain végigfolyjon a 
mosogatószerre! Rétegezve, ugyanilyen módszerrel add hozzá a növényi olajat, a 
sósborszeszt és a lámpaolajat!



Amire szükséged lesz: 

1. 2 pohár
2. Víz
3. Gumimacik
4. Kóla

1. Tölts egymástól különböző folyadékot a két pohárba!

2. Tegyél egy-egy gumimacit a poharakba!
   

3. Hagyd így a poharakat 24 órán keresztül, majd vedd ki a gumimacikat, és figyeld meg, mi 
változott!



Amire szükséged lesz: 

1. Egy befőttesüveg – akkora, hogy beleférjen egy csirkecsont
2. Egy csirkecsont – a legjobb a lábszár-, azaz combcsont
3. Ecet

1. Folyó víz alatt öblítsd le a csontot úgy, hogy minden hús lejöjjön róla! Óvatosan próbáld 
meghajlítani, és közben figyeld meg, mennyire kemény a csont! Az emberi csontokhoz 
hasonlóan a csirkecsontban is van egy bizonyos ásványi anyag, a kalcium, amitől a csont 
olyan kemény lesz.

2. Tedd a csontot az üvegbe és önts rá annyi ecetet, hogy teljesen ellepje! Jó ötlet rárakni az 
üvegre a tetejét vagy lefedni valamivel. Pihentesd 3 napig!

3. Három nap elteltével vedd ki a csontot az üvegből! Ha minden jól ment, más lett a 
tapintása. Öblítsd le és próbáld meg most is meghajlítani! Tényleg gumicsont lett belőle?



Amire szükséged lesz: 

1. Ételszínezék
2. Pohár
3. Víz
4. Virágok (szegfűk)

Megjegyzés: ezt a kísérletet virágok 
helyett zellerrel is el lehet végezni.

1. Töltsd meg a poharat vízzel!

2. Találd ki, hogy milyen színűre szeretnéd változtatni a virágokat, és olyan színt tegyél a 
pohárba! Használj annyi színezéket, hogy élénk színe legyen a víznek, mert néhány csepp 
segítségével nem fogsz tudni látható változást elérni!
 

3. Vágd le a szegfű szárának utolsó 1 cm-ét, és tedd az így előkészített virág szárát a 
színezett vízbe! Légy türelmes és várj! Másnap az elszíneződés jelei már mutatkozni 
fognak a virágszirmon, sőt még a leveleken is.



Amire szükséged lesz: 

1. Tiszta és száraz gemkapcsok
2. Papír zsebkendő
3. Egy tál víz
4. Radíros ceruza

1. Töltsd meg a tálat vízzel! Próbáld meg a gemkapcsot úsztatni… ugye nem is olyan 
egyszerű?!

2. Szakíts le a papír zsebkendőből egy kb. 5-7 cm oldalhosszúságú négyzetet! Óvatosan 
simítsd a zsebkendőt a víz felszínére, majd finoman fektess rá egy száraz gemkapcsot 
(vigyázz, se a vízhez, se a zsebkendőhöz ne érj hozzá)!

3. A ceruza radíros végével finoman bökd meg a zsebkendőt (a gemkapcshoz ne érj!) úgy, 
hogy az elmerüljön! Ha szerencséd van, a zsebkendő elmerül, a gemkapocs pedig 
lebegve fent marad a víz tetején.



Amire szükséged lesz:

1. 120 ml tej
2. 120 ml tejszín
3. 1/4 kávéskanál vanília (vagy használhatsz az élelmiszerboltokban 
     általában a vanília aroma mellett található egyéb aromákat is, illetve 
     használhatsz csokoládé öntetet a csoki fagyihoz)
4. 4 kávéskanál cukor
5. Néhány csepp ételszínezék (ha színes fagyit szeretnél)
6. Sok jég
7. Sok (60 g) só
8. Kisebb (1 l) zárható fagyasztótasak
9. Nagyobb (4 l) zárható fagyasztótasak

1. Tedd a tejet, a tejszínt, az aromát, a színezéket és a cukrot a KISEBB zárható tasakba, és 
zárd le (ellenőrizd, hogy tényleg össze van-e simítva és teljesen zár-e)!
Tegyél kb. egy bögrényi jeget a NAGYOBB tasakba, és önts a jégre egy kisebb maroknyi 
sót! Tedd a megtöltött kisebb tasakot a nagyobbikba!

2. Tedd a tejet, a tejszínt, az aromát, a színezéket és a cukrot a KISEBB zárható tasakba, és 
zárd le (ellenőrizd, hogy tényleg össze van-e simítva és teljesen zár-e)! Tegyél kb. egy 
bögrényi jeget a NAGYOBB tasakba, és önts a jégre egy kisebb maroknyi sót! Tedd a 
megtöltött kisebb tasakot a nagyobbikba!

3. Tegyél hozzá még egy kis jeget, majd még egy kis sót! Adj hozzá még több sót és jeget 
addig, a nagyobb tasak majdnem megtelik! Zárd le a tasakot a simítózárral (ellenőrizd, 
hogy tényleg zár-e)! Óvatosan fogd meg a tasakot a két szemközti oldalánál, és rázd két 
kézzel (mintha kormányoznál) úgy 5-8 percig!



Amire szükséged lesz:

1. Egy alma – négy egyenlő részre vágva
2. 4 befőttesüveg
3. Ecet
4. Sós víz
5. Citromos üdítő

1. Tegyél egy-egy almadarabot mindegyik üvegbe!

2. A különböző folyadékokkal tölts félig egy-egy üveget! Fontos, hogy a folyadék elfedje az 
almadarabokat. A negyedik alma és üveg az ellenörző (kontroll) csoportod lesz, így abba 
ne tegyél már semmit!

3. Egy hétig tartsd az üvegeket hűvös helyen! Figyeld meg az almákon a rothadás, 
penészesedés vagy egyéb változás jeleit!



Amire szükséged lesz:

1. Vékony nyakú üvegpalack
2. 1 evőkanál víz
3. Lufi
4. Edényfogó kesztyűk
5. Tölcsér

1. Forralj fel egy fazéknyi vizet, majd tölts egy kevés forrásban levő vizet az üvegpalackba! 
Az üvegpalack nagyon forró lesz, így óvatosan, edényfogó kesztyűkkel fogd meg, és 
figyelmeztesd a gyerekeket, hogy ne nyúljanak hozzá!.

2. Húzd rá a lufi száját a palack szájára úgy, hogy a lufi középre legyen igazítva!

3. A lufi 30 másodpercen belül elkezd látszólag önmagától mozogni. Lassan behúzódik a 
palackba, majd ott elkezd tágulni.



Amire szükséged lesz:

1. Műanyag tejespalack vagy TetraPak doboz
2. Olló
3. Alacsony tepsi vagy valami hasonló
4. Hideg víz
5. Gyufaszál vagy koktélkeverő
6. Folyékony mosogatószer

1. Töltsd meg a tepsit vízzel!

2. Vágj ki egy 2 cm x 3 cm téglalapot a tejespalackból vagy -dobozból, hogy legyen egy 
vízen lebegni képes, sík anyagod! Ez lesz a "hajó", így nyugodtan formázd úgy, hogy 
minél inkább hajó alakja legyen! Tedd a "hajót" vízre a tepsi egyik végénél!

3. Merítsd a gyufaszálat (vagy koktélkeverőt) a mosogatószerbe! Tedd a gyufaszál 
mosogatószeres végét a vízbe, a hajó mögé! Figyeld meg, ahogy a hajó elindul a vízen!



Amire szükséged lesz:

1. Borotvahab
2. Szódabikarbóna

1. Villával keverj össze 1 bögrényi (kb. 2,5 dl) borotvahabot és ugyanennyi szódabikarbónát, 
amíg hószerű kinézete nem lesz!

2. Adj hozzá néhány csepp vizet, vagy ha szükségesnek látod még több szódabikarbónát!

3. Ha készen vagy, ezzel a "hóval" 7-10 napig is tudsz majd játszani abban az esetben, ha 
lefedetlenül, nem túl párás helyen tárolod. Ez a hó nem ehető!!



1. Kezdésként tegyél 7 poharat a pultra! Töltsd csaknem tele vízzel az 1., 3., 5. és 7. 
poharat!

2.
Utána adj ételszínezéket a poharakhoz a következők szerint: 5-10 csepp piros ételszín-
ezék az 1. és 7. pohárba; 15 csepp sárga ételszínezék a 3. pohárba; 5-10 csepp 
ételszínezék az 5. pohárba

3. Végül vegyél elő egy papírtörlőt, a hosszabb oldala mentén többször hajts félbe egy lapot! 
Majd tedd az összehajtott papírtörlő lap egyik végét az egyik pohárba, a másik oldalát 
pedig a szomszédos pohárba, így kötve össze őket! Ismételd meg ugyanezt a többi 
pohárnál is! Figyeld meg ahogy a víz felkúszik a papírtörlő lapokon!

Amire szükséged lesz:

1. 7 pohár
2. Ételszínezék
3. Víz
4. Papírtörlők
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