
 



 

 תכולת המארז

 מ"ל  X 50 1ספל  .1
  מ"ל X 100 1ספל  .2
 מכלים 4 .3
 כף מדידה 1 .4
 מבחשים 3 .5
 טפטפת 1 .6
 זוג צבתות 1 .7
  דגם כדור .8
 בלון 1 .9

 משפך 1 .10
 גולה 1 .11
 צינורית בדיקה אם סטנד 1 .12
 שקיות של סליים סטנדרטי 15 .13
           ד             של סליים דק במיוח שקיות 5 .14
 וצהוב(צבעים )כוחל, אדום  3 .15
 צבע פלואורסצנט 1 .16
                         בקבוק של נצנצים בצבע כחול 1 .17
 בקבוק נצנצים בצבע זהב 1 .18
 בקבוק של אבקת זרחנית 1 .19
 נתרן אלגינט .20
                         סידן לקטט .21



 

 



 

 אזהרה

הפעילויות במטבח, תוך הפעילות חייבות להיעשות תחת השגחה של אדם מבוגר. ערכו את 

הגנה על אזור העבודה. אין להשאיר את האבקה בהישג ידם של ילדים קטנים. התעסקו 

 בזהירות בצבעים והרחיקו מפריטים שאתם עלולים להכתים אותם.

 נקו את כל הציוד לאחר השימוש.

(, CAS 9005-25-8/ 24.5%(, עמילן ) CAS 9000-30-0/66%מרכיבים: שרף מצמח הגואר )

(, דינתרן CAS 122-99-6/ 0.8%)  phenoxyethanol(, CAS 7558-79-4/ 7/2%דינתרן פוספט )

tetraborate (CAS 1330-43-4/ 0.9%.) 

 



 



 

 צבעים

 מ"ל של מים חמים לתוך ספל מדידה גדול.  50כמות של מזגו  .1

לייצר הביטו על הטבלה שלהלן, המציינת כמה טיפות אתם צריכים על מנת  .2

 תערובות צבעוניות.

 הוסיפו את טיפות הצבע הנסחר שלכם. .3

הוסיפו את תכני השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו את התכולה בצד  .4

דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן. במידה ונשארים  5במשך 

מים גושים, באפשרותכם להוציא את הגוש הגדול ביותר בעזרת המבחש.  הם נעל

 בהדרגה לאחר מספר שעות או אם אתם לשים את הסליים.

או בשקית למקפיא )אינה מסופקת(.  המכליםבאפשרותכם לשמור את הסליים באחד 

 באפשרותכם לשמור את הסליים למשך שבוע ימים בתוך המקרר.

 

 



 

 

 



 

 סליים עם נצנצים

 מ"ל של מים חמים לתוך ספל מדידה גדול.  50מזגו כמות של  .1

 הוסיפו נצנצים כחולים, צבע כחול וצבע אדום להשגת אפקט גלקטי. .2

ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו את התכולה בצד הוסיפו את תכני השקית  .3

 דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן. 5במשך 

אל תשכחו לשטוף את הידיים שלכם לאחר התעסקות עם סליים הנצנצים שלכם. 

 הנצנצים נדבקים לאצבעות שלכם.

 



 

 סליים מוזהב

 מ"ל של מים חמים לתוך ספל מדידה גדול.  50מזגו כמות של  .1

 הוסיפו אבקה מוזהבת וצבע צהוב להשגת אפקט הזהב. .2

הוסיפו את תכני השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו את התכולה בצד  .3

 דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן. 5במשך 

לאחר התעסקות עם סליים הנצנצים שלכם. האבקה אל תשכחו לשטוף את הידיים שלכם 

 המוזהבת נדבקת לאצבעות שלכם.

 

 

 



 

 סליים רוח רפאים

 מ"ל של מים חמים לתוך ספל מדידה גדול.  50מזגו כמות של  .1

 מעט צבע פלואורסצנט וטיפה של צבע כחול.הוסיפו  .2

התכולה בצד הוסיפו את תכני השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו את  .3

 דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן. 5במשך 

צבע הסליים הזה הוא כמו רוח הרפאים המפורסמת מהסרט מכסחי השדים. כל החומר 

צבע הפלואורסצנט מכיל מולקולות מורכב ממולקולות, לבני בנייה מזעריים ובלתי נראים. 

  במהירות גבוהה במטרה לייצר אפקט זה.הסופגות אור, מאחסנות אותו ופולטות אותו שוב 

 



 

 



 

 סליים זרחני

 

 מ"ל של מים חמים לתוך ספל מדידה גדול.  50מזגו כמות של  .1

 טיפות של צבע צהוב וכף של אבקה זרחנית. ערבבו בעזרת הכף. 5הוסיפו  .2

הוסיפו את תכני השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו את התכולה בצד  .3

 דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן. 5במשך 

השאירו את הסליים באור למשך כשעה. לאחר מכן טבלו אותו בתוך חושך. הסליים שלכם 

זוהר בחושך! זאת בשל האבקה הזרחנית. מולקולות אלו יכולות לאחסן אור למשך פרק זמן 

 זוהר יותר זמן בחושך.ארוך יותר מהמולקולות שבצבע הזרחני. האור הנפלט נשאר 



 

 

 

 



 

 סליים זרחני

 תזדקקו ל: 

 

 מ"ל של מים חמים לתוך ספל מדידה גדול.  50מזגו כמות של  .1

 מ"ל של נוזל שטיפה לתוך הספל הקטן והוסיפו את הצבע הנבחר שלכם. 10מזגו  .2

מזגו את נוזל השטיפה לתוך המים, הוסיפו את תכולת השקית ובחשו בנמרצות  .3

דקות. לאחר מספר דקות,  5בעזרת המבחש. השאירו את התכולה בצד במשך 

 הסליים שלכם יהיה מוכן.

הסליים רך ומייצר בועות. הסבון כלוא בתוך המשחה, וסחיטה שלה תייצר בועות 

 קטנות.

 



 

  



 

 חמים לתוך צינורית הבדיקה.מ"ל של מים  60מזגו כמות של  .1

 דקות. 2הוסיפו את תכולת השקית. סגרו את צינורית הבדיקה ונערו היטב במשך  .2

 הוסיפו את הצבעים לפי בחירתכם. סגרו את צינורית הבדיקה ונערו במשך דקה. .3

השאירו בצד למשך שעה. כעת השתמשו בצבתות למשיכת הסליים שלכם לתוך  .4

 הספל הגדול. הוא מוכן! 

 סליים מנוער



 

  



 

ספל המדידה. הוסיפו את הצבע לפי מ"ל של מים חמים לתוך  50מזגו כמות של  .1

 בחירתכם.

 5ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו בצד למשך  הוסיפו את תכולת השקית .2

 דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן.

 דקות. 20הכניסו את הסליים שלכם בתוך המיכל והשאירו אותו בצד למשך  .3

 כעת העיסה המנופחת מוכנה. השתמשו באצבעות שלכם להפקת רעשים מצחיקים.  .4

 סליים נפיחות



 

  



 

 שרוך סליים

. הוסיפו את הצבע הגדול מ"ל של מים חמים לתוך ספל המדידה 50מזגו כמות של  .1

 לפי בחירתכם.

 5ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. השאירו בצד למשך  הוסיפו את תכולת השקית .2

 דקות. לאחר מספר דקות, הסליים שלכם יהיה מוכן.

בעזרת המבחש או בעזרת האצבעות שלכם, משכו כמות מסוימת של סליים החוצה  .3

ומתחו אותו רחוק ככל הניתן. ראו כמה רחוק אתם מצליחים למתוח את שרוך 

 ה. הסליים. מדדו אותו בעזרת סרט מדיד



 

  

 הרישומים שלנו:



 

 כדור סליים

 תבנית הכדור לתוך ספל המדידה הקטן.  הכניסו את .1

. הוסיפו את הצבע הגדול מ"ל של מים חמים לתוך ספל המדידה 40מזגו כמות של  .2

 לפי בחירתכם.

שניות )לא  30במשך   הוסיפו את תכולת השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש .3

 מזגו בעדינות את התכולה לתוך התבנית.  . יותר מזה(

שעות. הכדור שלכם מוכן. נסו להקפיץ את  6השאירו את התכולה בצד למשך  .4

  הכדור לתוך ספל.



 

 



 

 חפש את המטמון

מ"ל של מים חמים לתוך ספל המדידה הגדול. הוסיפו את הצבע  80מזגו כמות של  .1

 הכניסו את הגולה לתוך הספל. לפי בחירתכם.

 5. השאירו בצד במשך  הוסיפו את תכולת השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש .2

   דקות. לאחר מספר דקות הסליים שלכם יהיה מוכן.

  הספל. קשה לביצוע, נכון?בעזרת הצבתות, נסו להרים את הגולה שבתחתית  .3



 

  



 

 סליים בשני צבעים

מ"ל של מים חמים לתוך ספל המדידה הקטן והוסיפו את הצבע  30מזגו כמות של  .1

 . הצהוב.  הוסיפו את תכולת השקית ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש במשך דקה

 מזגו את התכולה לתוך צינור הבדיקה. .2

מים חמים לתוך ספל המדידה הגדול והוסיפו צבע כחול. מ"ל של  50מזגו כמות של  .3

 הוסיפו את תכולת השקית ובחשו בנמרצות במשך דקה.

דקות. שני  30מזגו את התכולה בזהירות לתוך צינור הבדיקה. השאירו בצד במשך  .4

  הצבעים התערבבו יחד, אולם עדיין תוכלו לראות צד צהוב וצד כחול.

  



 

  



 

 הפנינים

כף אחת של סידן הוסיפו הגדול. מ"ל של מים לתוך ספל המדידה  50מזגו כמות של  .1

 לקטט. בחשו בנמרצות. 

של צבע לפי  1מ"ל של אלגינט לתוך ספל המדידה הקטן והוסיפו טיפה  10מזגו  .2

 .בחירתכם

בעזרת הטפטפת, הריחו את אלגינט מהספל הקטן והוסיפו אותו טיפה אחר טיפה  .3

 הגדול. הטיפות מתגבשות ויוצרות פניני סליים קטנים.לספל 

האצה החומה. יש בו את המוזרות שהוא אותו משיגים מ  נתרן אלגינט הינו תוסף טבעי

מתגבש באופן מידי כשהוא בא במגע עם נתרן. ההתגבשות מתרחשת על פני השטח, כמו 

 סוג של בועה מוצקה המקיפה את התכולה הנוזלית.



 

 



 

 תולעי סליים

 

של סידן  שתי כפות. הוסיפו צינור הבדיקהמ"ל של מים לתוך  80מזגו כמות של  .1

  סגרו את צינור הבדיקה ונערו אותו לשם ערבוב התכולה.לקטט. 

והזליפו את התכולה במהירות מ"ל של אלגינט לתוך ספל המדידה הקטן  20מזגו  .2

אינה באה במגע עם המים. לתוך צינור הבדיקה. נקטו זהירות ודאגו שהטפטפת 

 חזרו על הפעולה מספר פעמים, תוך הוצאת התולעים בעזרת הצבתות.



 

 

 



 

 סליים מוזר

מ"ל של אלגינט לתוך הספל הגדול והוסיפו את הצבע לפי  30מזגו כמות של  .1

 בחירתכם.

סידן לקטט. בחשו של  1מ"ל של מים לתוך הספל הקטן והוסיפו כף  20מזגו  .2

 .בנמרצות

הרימו את המים מהספל הקטן בעזרת הטפטפת. הזליפו את המים לתוך האלגינט.  .3

 האלגינט יתקשה וייצר ג'ל אותו באפשרותכם למחוץ בין אצבעותיכם!



 

 



 

 אולטרה סליים

 

לאצבעות שלכם. אנו ממליצים לכם שלא לגעת בו עם האולטרה סליים נדבק היזהרו! 

האצבעות שלכם, אלא במקום זאת לעשות שימוש באחד הבוחשים שלכם. 

 השתמשו באולטרה סליים במקומות שקלים לניקוי )קרוב לכיור או בחוץ(.

 הוסיפו את הצבע לפי בחירתכם. .הספל הגדול לתוך מיםמ"ל של  50מזגו כמות של  .1

הוסיפו את תכולת שקית האולטרה סליים ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש למשך  .2

 דקה.

, מהספל הגדול לתוך הספל הקטן. לאחר העבירו את העיסה שמתחילה להתקשות .3

 פעמים. 20מכן מהספל הקטן לספל הגדול. חזרו על פעולה זו 

 יים מוכן!האולטרה סל –דקות  10השאירו בצד למשך  .4



 

 



 

 



 

 שרוך אולטרה סליים

 .16הכינו כמות של אולטרה סליים כמו בפעילות  .1

בעזרת המבחש, משכו כמות של סליים החוצה ומתחו אותו ככל הניתן. ראו עד לאן  .2

 המדידה.אתם מצליחים למתוח את שרוך הסליים. מדדו אותו בעזרת סרט 

 הרישומים שלנו:



 

 בלון האולטרה סליים

 מ"ל של מים לתוך הספל הגדול. 50מזגו כמות של  .1

תוך החזקת המשפך בצוואר הבלון, מזגו פנימה שקית של אולטרה סליים. לאחר  .2

 מכן הוסיפו מים.

דקות  3תוך החזקת הבלון סגור בעזרת האצבעות שלכם, נערו אותו במשך  .3

 ליצירת המרקם.

תוך שאתם מוודאים כי האולטרה דקות על נייר מגבת,  10השאירו בצד במשך  .4

 סליים אינו נשפך החוצה.

לחצו בעדינות את הבלון על מנת לסחוט החוצה כמות של אולטרה סליים מבלי  .5

 לשפוך אותו! מגעיל!



 

 מ"ל של מים לתוך הספל הגדול. 50מזגו כמות של  .6

שקית של אולטרה סליים. לאחר תוך החזקת המשפך בצוואר הבלון, מזגו פנימה  .7

 מכן הוסיפו מים.

דקות  3תוך החזקת הבלון סגור בעזרת האצבעות שלכם, נערו אותו במשך  .8

 ליצירת המרקם.

דקות על נייר מגבת, תוך שאתם מוודאים כי האולטרה  10השאירו בצד במשך  .9

 סליים אינו נשפך החוצה.

ל אולטרה סליים מבלי לחצו בעדינות את הבלון על מנת לסחוט החוצה כמות ש .10

 לשפוך אותו! מגעיל!



 

 גולת האולטרה סליים

 .16הכינו כמות של אולטרה סליים כמו בפעילות  .1

עבור פעילות זו, באפשרותכם לבקש מאדם מבוגר להסריט את התהליך בעזרת מצב  .2

 הילוך איטי של המצלמה )אולם הדבר אינו חובה(.

 תיהנו מהפלת הגולה מגבהים שונים. למה אתם שמים לב? .3

הגולה לתוך האולטרה סליים והפכו את הספל על פיו. הגולה נשארת  מקמו את .4

 דבוקה!



 

 



 

 הכנת סליים ללא אבקה

 

 מלאו את ספל המדידה בקורנפלור ומזגו אותו לתוך ספל נקי. .1

 מ"ל של נוזל שטיפה לספל ובחשו בנמרצות בעזרת המבחש. 25הוסיפו  .2

באפשרותכם למתוח ולהתעסק אתה כמו פעולה זו תייצר עיסה מאוד עבה, אותה  .3

 בסליים.

 שמרו את העיסה למשך מספר ימים, לאחר מכן השליכו אותה לפח.



 



 

 ומעלה. 8נועד לשימוש על ידי ילדים בני אזהרה: 

חודשים וזאת בשל חלקים קטנים  36אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

 שעלולים להיבלע. סכנה לחנק.

עלולים להיחנק מבלונים לא מנופחים או מבלונים מפוצצים.  8ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

נדרשת השגחה של אדם מבוגר. הרחיקו בלונים לא מנופחים מהישג ידם של ילדים. השליכו 

 בלונים מקולקלים מיד. מיוצר מלטקס גומי טבעי.

  שמרו את חומרי האריזה לשימוש בעתיד.

 הצבעים ותכולה עשויים להיות שונים במעט מהמצוין כאן.

באבקה יש לעשות שימוש רק עבור הפעילויות המצוינות בערכה. אין לאכול. הרחיקו מהישג 

 ידם של ילדים קטנים.

 

 BUKI Franceפותח והופץ על ידי: 

22 rue du 33eme Mobiles – 72000 Le Mans – 
 צרפת

/ כתובת דואר  92 09 65 46 1 33+מספר טלפון: 
 daniellevy@bezeqint.netאלקטרוני: 

www.bukifrance.com 

 

mailto:daniellevy@bezeqint.net
http://www.bukifrance.com/

