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Növessz könnyedén egy saját, óriási, színes kristályt pár nap alatt.  
Figyelem! A hozzávalókat tilos lenyelni! Használat után moss kezet! 
Vízmennyiség jelző: a főzőpoharat eddi a vonalig kell feltölteni. 
A készlet magában foglalja a kristályport, a növekedéshez szükséges edényt és a színesen illusztrált utasításokat. 
8 éves kortól ajánlott. 
Címszavak: tudomány, gyermekek, kristályok növekedése, kísérlet, kémia, fizika, kristály készlet, laboratórium, nő, növekvő, 
kristályok, természet 
 
TARTALOM 
1 - Tájékoztató (OLVASD EL A KEZDÉS ELŐTT) 
2 - Főzőpohár 
3 - Kristálypor 
4 - Kristályszemcsék 
5 - Keverő 
6 - Kő alap 
 
ELŐKÉSZÜLET 
A kísérletet felnőtt felügyelet mellett kell elvégezni. Végezd a kísérletet a konyhában, miközben véded a munkaterületet 
(például újsággal). 
Hagyd a kristályokat száraz helyen és állandó hőmérsékleten, kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen. 
 
VIZSGÁLAT 
1. Helyezd a főzőpoharat a doboz hátsó részén látható kijelzőre. Kérj meg egy felnőttet, hogy forraljon fel vizet, és töltse bele 
a főzőpohárba a jelölt vonalig. 
Fontos, hogy ne öntsön túl sok vizet a főzőpohárba! 
2. Öntsd bele a vízbe az összes kristály port. Legalább 30 másodpercig kell keverned a  keverő segítségével, hogy teljesen 
feloldódjon. Keverd gyorsan és minden irányba. Lehet, hogy maradni fog néhány szem. 
3. Helyezd a fedelet a főzőpohárra és várj 60 percet. 
4. Távolítsd el a fedelet és óvatosan helyezd a kőzetet a főzőpohárba. A lapos oldalának lefelé kell állnia. 
5. Óvatosan öntsd bele a kristályszemcséket. Próbáld megcélozni a szikla közepét. 
6. Helyezd vissza a fedelet és hagyd így legalább 24 órán át. 
7. 24 óra elteltével vedd le a fedelet. A kristályok elkezdtek növekedni. Óvatosan helyezd a fedelet a főzőpohár alá. 
8. 10-12 nap után a kristály eléri a felületet. A maradék vizet öntsd ki. Egy felnőtt segítségével és kesztyűt viselve vedd ki a 
kristályt. Helyezd egy régi törölközőre vagy újságpapírra és hagyd száradni még 1-2 napig. Tartsd távol a közvetlen 
napfénytől. 
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