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Eksperiment 1: Pose-eksperiment

Test de „selvlysende“ specielle fosforescerende granulater

I SKAL BRUGE:
› En pose med specialgranulat, formene, 
en petriskål, et bægerglas og varmt vand. 

SÅDAN GØR I:
1.  Sæt kugleformens halvdele sammen. 

Vælg en granulatfarve, og åbn posen 
ved at klippe et hjørne af med en saks. 
Hæld noget af granulatet i kugleformen.

2.  Ryst formen lidt og/eller bank den for-
sigtigt på din arbejdsflade, der er dæk-
ket med avispapir, så granulatet sætter 
sig.

3.  Fyld formen med den ønskede granu-
latfarve lag for lag op til den viste fyld-
ningslinje. Kontroller igen, om alle gra-
nulaterne har sat sig. Fyld evt. op med 
lidt mere granulat.

4.  Hæld varmt vand i det medfølgende 
bæger.

5.  Dyp nu kugleformen i vandet. Den skal 
være helt nedsænket. Bevæg formen 
lidt rundt i vandet, så vandet kan nå hele 
vejen rundt om granulaterne.

IndholdProduktinformation

›  12 poser med farvet 
krystalgranulat

›  6 poser med granulat, der 
lyser i mørket

›  2 bægre med låg
›  Petriskål
›  3 forme
›  Googly øjne

— Har du nogen spørgsmål?  
Vores kundeservice vil med glæde 

hjælpe dig!   
info@spilbraet.dk

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år.  
Kvælningsfare – små dele og små kugler kan sluges eller inhaleres. Gem  
emballage og brugsanvisning, da de indeholder vigtige oplysninger.

Sikkerhedsoplysninger

Farvet krystalgranulat (99,4 % polyvinylalkohol, propylenalkohol, E219, 
farvestof), 18 x 10g-poser. Må ikke indtages. Udfør kun de eksperimenter, 
som er anført i brugsanvisningen. Der må ikke komme noget materiale i 
munden eller øjnene. Vask hænderne grundigt efter eksperimenterne. I til-
fælde af kontakt med øjne, mund eller hud skylles straks med rigeligt rin-
dende vand.

Opbevar materialet låst inde og uden for små børns og dyrs rækkevidde. 
Brug granulatet med forsigtighed, da det klæber til forskellige materialer, 
f.eks. tæpper og borde. Dette kan rengøres med vand. Bortskaf tomme po-
ser og andet affald i husholdningsaffaldet.

Vejledning om håndtering af granulatet Eksperiment 2: Lav seje, hoppende powerbolde

Råd til de opsynsførende voksne

Kære forældre, dette eksperimentsæt tager dit barn på en fascinerende rej-
se ind i hoppeboldenes verden. Vær venlig at hjælpe, støtte og føre opsyn 
med dit barn, mens barnet eksperimenterer.

Før eksperimenterne påbegyndes, skal I læse vejledningen igennem sam-
men og følge alle trinene. Sørg for, at alle dele af sættet holdes uden for 
små børns rækkevidde. Udfør kun de eksperimenter, der er anført i 
vejledningen.

Dette eksperimentsæt må kun bruges af børn fra 8 år. Må kun bruges un-
der opsyn af en voksen. Opbevar eksperimentsættet, granulatposerne og 
de færdige hoppebolde uden for rækkevidde af børn under 8 år og dyr.

Området omkring eksperimenterne skal være fri for forhindringer og væk 
fra steder, hvor der opbevares mad. Det skal være godt oplyst, godt venti-
leret og have en vandforsyning og et stabilt bord dækket af avispapir.

Arbejdsområdet bør rengøres umiddelbart efter gennemførelsen af 
eksperimenterne.

Alle husholdningsmaterialer, der er anvendt under eksperimenterne, skal 
rengøres grundigt, inden de anvendes igen. Granulatposerne bør opbruges 
fuldstændigt i løbet af et eksperiment, dvs. efter åbning af pakken.

Når I eksperimenterer, skal du sikre dig, at I ikke får noget i øjnene. Granu-
lat og granulatpulver må ikke indåndes eller sluges. Arbejd langsomt og 
roligt, når I håndterer granulaterne, så der ikke dannes støv.

Spis eller drik ikke i eksperimentområdet.  
De farvede granulater kan afgive kraftige  
farver og kan give pletter, der ikke kan  
vaskes ud. I bør derfor have gammelt  
tøj på, når I eksperimenterer, og du bør  
fjerne eventuelle duge eller tæpper fra  
eksperimentområdet.

God fornøjelse med at eksperimentere!

I SKAL BRUGE:
›  En pose med specielle fosforescerende 

granulater 

SÅDAN GØR I:
1.  Læg posen med fosforescerende gra-

nulat i solen eller under en lysende 
lampe i et minut.

2.  Kontrollér i et mørkt rum, om de 
 specielle granulater lyser.

Hej gutter, jeg hedder Flummi, 
og jeg er her for at hjælpe 
jer med at lave jeres hoppe
bolde. God fornøjelse med at 
eksperimentere!

Vandet skal være varmt,  

for at granulaterne kan 

klæbe effektivt sammen!
Specialgranulaterne indeholder et stof, der lagrer den 

 bestrålede lysenergi og derefter langsomt afgiver den 

igen i form af lys. Vi kalder dette udseende for fosfore

scens og bruger disse stoffer som fosforescerende maling 

til  f.eks. advarselsskilte, som forbliver synlige selv i 

mørke, eller til et vækkeur i et mørkt soveværelse, så 

man  stadig kan se det. 

Nogle vinterjakker har endda en lysopbevarende 

 effekt, så børn er lettere at se i mørke.
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ADVARSEL. Ikke egnet til børn under 8 år.  
Må kun anvendes under opsyn af en voksen. Læs vejled-
ningen før brug, følg den, og opbevar den som reference. 

Glow in the dark
Bouncing Balls

DA

Fyld til her
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Hvad er det egentlig der lyser?

Zinksulfid er et eksempel på et stof, der fungerer som et  

lyslager. Dette stof anvendes i farvestoffer og andre mate-

rialer. Man kan lade det op med stærkt lys, som det så ud-

sender i et stykke tid med aftagende lysstyrke.

Man siger, at det fosforescerer. Hvis man dækker dette ma-

teriale (i dette tilfælde nogle af de fosforescerende granula-

ter ved hjælp af en lille uigennemsigtig genstand) og kort-

varigt holder det under en lysende lampe, gengives denne 

genstand på granulaterne som en skygge.

 Det kolde lys er især nyttigt for dyr, der lever i permanent mørke i dybhavet. Mange af dem producerer dog ikke selv deres lys, men huser og forsyner sig med selvlysende bakterier i dele af deres krop.Dybhavsfisk har f.eks. udviklet ægte selvlysende, fiskestanglig-nende kropsforlængelser for at lokke byttet i deres kæbe. Nogle dybhavsblæksprutter jager også ved hjælp af lysglimtLyset fungerer også som en forsvarsmekanisme for vampyr-blæksprutter: De kan blænde deres rovdyr med en selvlysende blæksky, som beskytter dem, når de svømmer væk.

HJØRNE  Det kloge
Det lyser også op i dyreriget! 

I naturen er der mange væsener, der bruger såkaldt koldt lys. Vi kalder det 

bioluminescens. I kender helt sikkert ildfluer – små biller, der bruger deres 

grønne lys, så hanner og hunner kan finde hinanden. Morild, som glæder 

sømænd, skyldes mikroskopisk små væsner i vandet.Zinksulfidet kan imidlertid meget 

mere. Det er også i stand til at 

omdanne usynligt sort lys (UV- el-

ler ultraviolet lys) til synligt lys. 

Lys på en hoppebold med en UV-

lampe. I vil blive overrasket over, 

hvor stærkt den lyser op. Vi kalder 

det fluorescerende.

Eksperiment 3: Kantede hoppebolde

Eksperiment 4: Hoppebolde med sjove øjne

6.  Lad formen stå i vandet i fem 
minutter.

7.  Tag derefter formen op af vandet, og 
lad den stå i tre minutter, indtil den 
føles tør.

8.  Herefter kan I forsigtigt åbne formen 
og tage jeres første, stadig lidt klæb-
rige „hoppebold“ ud.  
 
Lad den tørre lidt mere i petriskålen 
eller på et stykke film eller bage-
papir – så kan I teste, om den hopper 
godt.

I SKAL BRUGE: 
›  En pose med specialgranulat, de fir-

kantede formhalvdele, en petriskål, et 
bæger og varmt vand. 

SÅDAN GØR I: 
Brug de forskellige farver til at lave en 
firkantet energikube! Lav den firkantede 
hoppebold som beskrevet i eksperiment 
2. Når bolden er færdig, skal I teste dens 
hoppegenskaber!

Eksperiment 6: Bland farverne

I SKAL BRUGE:  
›  En pose med specialgranulat, formene, petriskålen, et bæger og varmt 

vand.

SÅDAN GØR I: 
I kan også blande de farvede granulater for at danne nye farver! Bland f.eks. 
gule og blå granulater i petriskålen, og stænk lidt vand på dem! Eller bland 
farverne direkte i kugleformen.

I SKAL BRUGE: 
›  En pose med specialgranulat, forme, nogle 

øjne, en petriskål, et bæger og varmt vand.

SÅDAN GØR I: 
1.  Læg to matchende øjne i den ene halvdel af 

formen, øjnene skal kigge udad.

2.  I kan nu forsigtigt sætte den anden halvdel 
fast. Når I gør det, skal I sørge for, at øjnene 
ikke vender sig og ligger i den forkerte 
retning.

3.  Fyld nu forsigtigt formen – som beskrevet i  
eksperiment 2 – med granulat i de valgte farver.  
Fortsæt som beskrevet.  

Bolden består af polyvinylalkohol (PVA), 

en vandopløselig polymer med elastiske 

egenskaber. Hvis der kommer vand på 

PVAkornene, vil de svulme lidt op, fordi 

de absorberer vandet. Dette vil få gra

nulatet til at klæbe sammen.

Da overfladen også klæber godt sam

men, når den er tørret, kan vandet 

ikke nå ind til indersiden af bolden, 

og den færdige hoppebold opløses 

derfor heldigvis ikke så let, når I 

lægger den tilbage i vandet.

Eksperiment 5: Fantasifigurer, som I kan hænge op

I SKAL BRUGE:
› En pose med specielle granulater, øjne, 
en petriskål, et bæger, varmt vand og en 
20 cm lang tråd

SÅDAN GØR I: 
1.  Placér petriskålen på skabelonen (til 

højre). Strø granulat ud i petriskålen - I 
kan evt. bruge skabelonen til dette - 
eller lav jeres helt eget monster. Læg 
tråden på den angivne plads, og dæk 
den med yderligere granulat. Til sidst 
trykkes øjnene forsigtigt ned i bunken 
af granulat.

2.  Hæld en smule varmt vand i bægeret, 
og stænk forsigtigt vandet på granula-
terne. Lad det tørre i en time.

3.  Løsn forsigtigt jeres skabning fra skå-
len - I har nu en sej figur med øjne, 
som I kan hænge op!

TIP! Brug de tørre hoppebolde eller dine fantasifigurer til  

nemt at lave en uro til dit værelse.

Jeres hoppebolde indeholder  

ingen tilsætningsstoffer, der hol

der dem permanent bløde. Efter 2 

dage vil de tørre ud igen og miste 

deres hoppeevne! Så skal I blot 

lave en ny hoppebold.

5 min.

3 min.

Sørg for, at formene  

altid er rene og tørre, 

når I fylder dem igen.

SKABELON

Petriskålen skal  

blot placeres oven  

på skabelonen.  

I har nu en skabelon 

til et monster!


