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Indhold

ADVARSEL!  Ikke egnet til børn under 3 år. Kvælningsfare  
– små dele og små kugler kan sluges eller inhaleres.  
Hold små børn og dyr væk fra eksperimentområdet.  
Opbevar emballage og instruktioner,  da de indeholder vigtige oplysninger!  

Dette eksperimentsæt må kun anvendes af børn over 8 år. Må kun anvendes 
under opsyn af en voksen. Udfør kun de eksperimenter, som er anført i brug
sanvisningen.   

Instruktioner for håndtering af pulveret og det færdige slim:  
Indtag ikke pulveret, kom det ikke i munden eller øjnene, og indånd det ikke. 
I tilfælde af kontakt med øjne, mund eller hud: Skyl straks med rigeligt vand. 

Ved indtagelse: Skyl munden med vand, og drik noget frisk vand. Fremkald 
ikke opkastning. Søg straks lægehjælp. Tag produktet og dets emballage 
med dig.

Vær forsigtig, når I bruger det færdige slim, da det klæber til forskellige 
materialer, f.eks. tøj, gulvtæppe og bord. Dette kan rengøres med vand.

Eksperimentområde:  Området skal holdes fri for forhindringer, væk fra 
mad, være godt oplyst og godt ventileret. Et stabilt bord med en overflade, 
der er let at rengøre, er velegnet til dette formål.

Der må ikke spises eller drikkes noget i eksperimentområdet. Rengør eksper
imentområdet og udstyret efter eksperimentet, og vask hænderne grundigt.

Bortskaffelse: Poserne skal bruges helt i løbet af eksperimenterne. Bortskaf 
de tomme poser og andet affald i restaffaldet

God fornøjelse med at eksperimentere! 

Slimingredienser:   
Slimpulver (7 g, nr. 722155), hovedbestanddele: Johannesbrødkernemel, guar-
gummi og silica. Gult slimpulver (7 g, nr. 722152), hovedbestanddelene: Johan-
nesbrødkernemel, guargummi, silica og pigment. Selvlysende slimpulver blå (7 
g, nr. 722154), hovedbestanddele: Johannesbrødkernemel, guargummi, silica og 
pigment. Selvlysende slimpulver gul (7 g, nr. 722153), hovedbestanddelene er: 
Johannesbrødkernemel, guargummi, silica og pigment.

Sikkerhedsoplysninger

Grundlæggende instruktioner til slimen

I SKAL BRUGE:  
›  Et reagensglas, låg, en karton

stykke

 
1.  Lav en cirkel af kartonstykket, og 

læg den i låget.

2. Placer reagensglasset indeni.

Reagensglasholder

I SKAL BRUGE:  
›  Et reagensglas, det blå selvlysende 

slimpulver, spatel, en vandfast tusch, 
vand, en saks 

1.  Hold reagensglasset ved mærket, og 
markér reagensglasset ved hjælp af 
tuschen. Fyld reagensglasset med 
vand op til stregen (75 ml).

2.  Åbn forsigtigt pulverposen ved hjælp 
af saksen.

Sørg for, at I ikke får pulveret  

i munden eller øjnene!

      Disse grundlæggende  

        instruktioner gælder for 

næsten alle eksperimenterne. 

Eksperimenter, der afviger  

fra disse instruktioner, er  

    markeret med et lyn!

Dette sæt kombinerer sjov og videnskab. Sjove, videnskabeligt baserede 
slimeksperimenter med et videnskabeligt grundlag vil give jer lyst til at gøre 
nye opdagelser.

Vær venlig at støtte, hjælpe og overvåge dit barn, når barnet eksperimen
terer. Før eksperimenterne påbegyndes, bedes I læse vejledningen igennem 
sammen og følge alle trinene. Sørg især for, at dit barn arbejder langsomt, 
og vær opmærksom på de følgende sikkerhedsoplysninger.

Kære forældre

Produkt information

›  Reagensglas
›  Selvlysende slimpulver blå  

(7 g, nr. 722154)
›  Selvlysende slimpulver gul  

(7 g, nr. 722153))
›  Almindeligt slimpulver  

(7 g, nr. 722155)
›  Gult slimpulver  

(7 g, nr. 722152)
›  Glitter, plastgranulat, googly 

øjne, kugle, forhøjning, spa-
tel, kartonstykke

— Har du nogen spørgsmål?  
Vores kundeservice vil med glæde 

hjælpe dig!   
info@spilbraet.dk

3.  Hæld langsomt alt pulveret i reagensglasset, og rør det grundigt rundt med 
spatlen.

4.  Skru låget stramt på, og ryst i ca. 30 sekunder. Blandingen vil blive ved med at 
skille sig, så I skal ryste det med få minutters mellemrum, indtil blandingen er 
tyktflydende.

5.  Brug spatlen til at fjerne slimet fra reagensglasset.

Eksperiment 1: Bland selvlysende slim

Universet er så enormt, at 
lyset fra stjernerne er for 
svagt til at oplyse hele uni
verset. Planeter, meteoritter 
og måner i nærheden af os 
bliver oplyst, men lyset er 
svagt, når det når frem til 
objekter længere væk.

Vidste du, at det ofte  

tager flere millioner år  

for lyset at nå jorden?

     Hvor lyst er universet?

Der er et ufatteligt antal klart 

lysende stjerner i universet. 

Alligevel bliver det meget 

mørkt på jorden om natten  

– men hvorfor?

Stjernerne er så langt væk 

fra hinanden og fra vores 

jord, at deres lys er lang 

tid om at nå jorden.

HJØRNE  Det kloge

0722142 AN 010521-V1
Manufacturer : © 2019, 2021 Franckh-Kosmos  
Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstraße 5–7,  
70184 Stuttgart, DE, kosmos.de, service@kosmos.de 
Distributors:  UK  Thames & Kosmos UK LP, 20 Stone 
Street, TN17 3HE Kent, thamesandkosmos.co.uk,  
support@thamesandkosmos.co.uk  FR  Tactic France S.A., 
2 rue des Commères, 78310 Coignières, FR, tactic.net, 
tacticfrance@tactic.net  NL  Selecta Spel & Hobby B.V., 
Teugseweg 18b, 7418 AM Deventer, NL, selectatoys.com, 
sales@selectatoys.com 
This kit, including all the parts thereof, is protected  
by copyright. Any use outside the restrictions imposed by  
the copyright law, without permission from the publisher,  
is prohibited and may incur a penalty. This particularly  
applies to copies, translations, microfilming and storing  
and processing in electronic systems, networks and media.  
We cannot guarantee that all the information in this kit is  
free of intellectual property rights.
Project management, concept and text: Linnéa Bergsträsser 
Technical product development: Petra Müller 
Design concept & packaging design, Peter Schmidt Group, 
Hamburg. Design concept and instructions layout:  
sloedesign.de, M. Horn. 
Packaging photos: Zuckerfabrik Fotodesign, Stuttgart (cover); 
Michael Flaig, Stuttgart (contents); Instructions photos: 
Michael Flaig, Stuttgart (contents); Vadim Sadovski (galaxy), 
Bruce Rolff (planet), Marius Neacsa (frogspawn),  
Solis Images (swimmer), Simia Attentive (slime fungus)  
(all the above © shutterstock.com): Instructions illustrations: 
Tanja Donner, Riedlingen; Dan Freitas, Providence.
The publisher has sought to trace the holder of the image 
rights for all the photos used. Should the holder of the image 
rights not have been included in certain cases, he is asked  
to prove his ownership of the image rights to the publisher  
so that a customary fee can be paid to him for the photos.
Printed in China / Imprimé en Chine. Right to technical  
alterations reserved. Keep packaging and instructions  
as they contain important information.

Slime Galaxy
DA
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Slimsvampe er meget spe

cielle organismer. Med 

hensyn til videnskab er 

slimsvampe særligt interes

sante på grund af deres net

værksdannende egenskab.

Deres evne til at danne effektive netværk kan f.eks. hjælpe byplanlæggere med at udforme trafikveje effektivt.

Slimsvampe er i stand til at finde  

den korteste vej i en labyrint på  

få timer. 

Da vi har fjernet alle sundhedsskadelige stoffer fra 

slimpulveret, vil det desværre nedbrydes efter 

nogle dage og blive vandigt.  

Bortskaf venligst resterne i restaffaldet.

I SKAL BRUGE:   
Et reagensglas, det blå, selvlysende 
slimpulver, glitter, vand, et syltetøjsglas

 
 
 
1.  FØR I hælder vandet i reagensglasset, 

skal I tilsætte halvdelen af det lilla og 
halvdelen af det blå glitter.

2.  Fortsæt som beskrevet i grundinstruk-
tionerne. Se, hvordan galakseslimen 
glitrer i lyset og lyser op i mørke.

I SKAL BRUGE:   
›  Et reagensglas, en pose slimpulver, de 

sorte plastgranulatkorn, vand, et sylte
tøjsglas.

 

  
1.   Bland slimen som beskrevet i grundin

struktionerne.

2.  Når I har blandet vandet og pulveret, 
tilsættes de sorte plastikgranulatkorn op 
til kanten af reagensglasset.

 3. Sæt låget på, og ryst kraftigt.

I SKAL BRUGE:   
›  Et reagensglas, en pose slimpulver, en 

kugle, vand, et syltetøjsglas

 

 
1.  Fyld reagensglasset med vand til lige 

under kanten, og bland slimen som 
beskrevet i grundinstruktionerne.

2.  Når slimen er færdig, skrues låget på 
igen, og blandingen sættes i reagens
glasholderen.

3.  Tag nu kuglen og placer den på slimen.

4. Se, hvordan den langsomt synker ned i 
slimen.

I SKAL BRUGE:  
›  Et reagensglas, det gule slimpulver, 

forhøjningen, vand

 
1.   Bland det gule slim som beskrevet 

i grundinstruktionen.

2.  Læg det færdige slim på forhøj
ningen, og se, hvad der sker. Hvad 
bemærker I?

3.  Slimen breder sig langsomt ud og 
flyder under kuglen.

4.  I har nu kunstige frøæg, der ligner ægte 
frøæg

Eksperiment 6: Svampe på farten

Hvorfor er frøæg slimede?

Er det muligt at svømme i slim?

Slimsvampe

Resultatet: Det er næsten muligt at svømme lige så godt i slimet som i vand.

I 2004 blev der i USA gennemført et slimforsøg i stor skala: 300 kg for-

tykningsmiddel blev hældt ud i en swimmingpool for at teste, om det er 

muligt at svømme i slim. 16 frivillige skulle forsøge at bevæge sig 

fremad i den mærkelige masse.

Eksperiment 2: Slimrumvæsen

Eksperiment 3: Galakseslim

Eksperiment 4: Lav jeres egne „frøæg“ Eksperiment 5: Er det muligt at synke i slim?
I kan udføre dette  

eksperiment to gange.

I kan udføre dette  

eksperiment  
to gange.

Selv om slimet giver mere mod-

stand end vand, er det næsten 

muligt at svømme lige så hurtigt i 

slimet som i vand. Det skyldes det 

såkaldte skub, som er større i 

slimet end i vandet, og svømmeren 

er derfor bedre i stand til at 

bevæge sig fremad.

I SKAL BRUGE:   
›  Et reagensglas, det gule, selvlysende 

slimpulver, spatel, googly øjne, vand, et 
sylte tøjsglas. 

1.  Bland slimen som beskrevet i grund-
instruktionen.

2.  Nu mangler kun øjnene! 
 
I kan lave et rumvæsen, der enten har 
masser af øjne eller kun ét øje. Design 
rumvæsenet, som I vil. 
 
Hvad sker der, hvis I lader slimrum
væsnet stå i et stykke tid? Hvordan 
ændrer øjnene sig?  
 
Læg nu rumvæsenet i et rent sylte
tøjsglas.  
 
Jeres rumvæsen kan lyse i mørket. 
Det hjælper ham med at finde rundt i 
det mørke univers.

Masser af vanddyr lægger deres æg, også kaldet yngel, i 

vandet. Frøæg er desuden omgivet af et slimet lag. Det 

bruges til at beskytte æggene mod bakterier, skader og 

udtørring.

HJØRNE  Det kloge

HJØRNE  Det kloge

HJØRNE  Det kloge

Ændrede instruktioner!

Ændrede instruktioner! Ændrede instruktioner!

Når haletudserne klækkes, 

skal de skære sig vej  

gennem den slimede masse.

Sørg for kun at placere  
slimet på en overflade, der  
let kan vaskes, eller på et 
stykke bagepapir!

Hvilke slags slim  findes der på Jorden?

  Granulat og slim blander sig ikke 

særlig godt. I er derfor nødt til at 

ryste blandingen kraftigt og hyppi-

gere i dette eksperiment.

Rumvæsnet er forbløffet 

over, hvor meget slim der er 

på jorden. Rumvæsnet kan 

nu tage tilbage til sin 

planet.

Slimsvampe kan findes på græs og skovarealer. Deres karakteristiske kendetegn er, at de kan bevæge sig. Lav en slimsvamp og se, hvordan den bevæger sig!


