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CREATI BALOANE UIMITOARE DE SAPUN!
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CONTINUT

1. Solutie pentru baloane (a se dilua - 60 ml)
2. Manusa
3. Palnie
4. Pahar gradat 50 ml
5. 10 paie
6. 8 conectori
7. Sfoara
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Un balon este format din 4 straturi: un strat de sapun, un strat de 
apa un alt strat de sapun si in final un strat de aer prins inauntrul 
balonului.
Sapunul contine fosfolipide ale caror capete sunt atrase de apa si 
ale caror cozi resping apa.
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Un balon intr-un balon, intr-un balon...

Turnati 10 ml de solutie pentru baloane in paharul gradat. Apoi 
adaugati suficienta apa pentru a umple 50 ml. 
Amestecati cu un pai si lasati solutia sa stea timp de cateva 
minute.

Umeziti suprafata de lucru cu 
ajutorul unui burete umed.
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Introduceti paiul in solutia cu bule, apoi 
suflati usor spre masa pentru a face un 
balon gigant cu un impresionant 
diametru de 10-15 cm!

Clatiti paiul cu apa. Nu stergeti 
paiul de apa. 
Luati mai multa solutie pentru 
baloane si strapungeti usor 
primul balon, apoi sulfati pentru 
a crea un alt balon in interiorul 
primului balon.
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5 Repetati procesul si introduceti un alt balon in 
interiorul celui de-al doilea balon si asa mai departe!

Paiul trece cu usurinta printre straturile balonului doarece 
este umed. Daca paiul ar fi fost uscat, balonul s-ar fi spart.
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Prindeti baloanele!

Refolositi solutia pentru baloane din prima 
activitate sau pregatiti o noua serie. (pag 4)

Rugati un prieten sa isi puna manusa.

Introduceti paiul in solutia pentru 
baloane. Suflati cu putere. 
Se vor forma mai multe baloane mici, 
care vor pluti in aer.
Rugati-l pe prietenul dvs sa incerce sa 
prinda baloanele cu manusa.



3

8

2

1

Baloane Dragon

Refolositi solutia pentru baloane din prima 
activitate sau pregatiti o noua serie. (pag 4)

Introduceti manusa in solutia pentru baloane. Apoi puneti-o pe 
palnie. (consultati imaginea)



9

3 Folosti o farfurie pentru a va 
mentine zona de lucru curata. 
Suflati puternic
in palnie pentru a elibera baloane 
in forma de dragon!

Sapunul este prins in fibrele textile 
ale manusii; cand suflati, eliberati 
sapunul care, la randul sau, 
prinde aerul, creand astfel zeci de 
baloane!
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Baloane plate

Taiati un pai in doua parti (9 cm fiecare).
Treceti sfoara printre cele doua paie si 
faceti un nod. Apoi pozitionati nodul in 
interiorul unui pai. 

Refolositi solutia pentru baloane din  
activitatea anterioara sau pregatiti o noua 
serie. (pag 4).
Faceti doua serii din compozitie si turnati 
100 ml de solutie pentru baloane intr-o 
farfurie. 
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Introduceti sfoara in solutia pentru baloane. 
Lasati solutia in exces sa se usuce. 
Trageti usor sfoara: se va forma un 
dreptunghi de sapun gigant.

Suflati usor pe suprafata de sapun pentru a 
crea baloane uriase!

Baloanele plate sunt folosite de artistii 
profesionisti. Acestea capteaza o cantitate 
maxima de aer, lucru necesar pentru 
crearea  baloanelor uriase.
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Cubul din baloane

Intr-un vas, adaugati 400 ml de apa (8 
pahare gradate), 50 ml de sapun lichid si 
10 ml de solutie pentru baloane.
Amestecati cu un pai si asteptati cateva 
minute. 

Luati 4 paie. Taiati 2 cm si 
aruncati capetele. Apoi taiati 
fiecare pai in 3 parti de cate 5 cm. 
Asamblati cubul folosind cei 8 
conectori si cele 12 bucati mici de 
paie.
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3 Introduceti cubul in solutia pentru 
baloane. Intoarceti-l in asa fel incat toate 
partile sa intre in contact cu solutia.

Un balon in forma de cub se va forma inauntru. 
Clatiti un pai, dar nu-l uscati. Folosind paiul 
umed strapungeti usor stratul de sapun si  
suflati pentru a forma cubul de balon.
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Arta din baloane

Refolositi solutia pentru baloane din prima 
activitate sau pregatiti o noua serie. (pag 4)

Turnati aceiasi cantitate de solutie pentru baloane in trei 
pahare curate. Adaugati cate o lingurita de vopsea.
Alegeti trei culori diferite. Amestecati folosind paie diferite.
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Luati o foaie de hartie. Introduceti 
un pai la alegere in solutia pentru 
baloane apoi suflati usor spre 
foaia de hartie.

Lasati balonul sa se sparga - va 
lasa pe hartie un model. Repetati 
folosind culori diferite si creati o 
opera de arta unica!

Vopseaua amestecata cu apa se afla in cel 
de-al doilea strat al balonului. Cand balonul 
se sparge, elibereaza culoarea.
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Produs si distribuit de:

AVERTISMENTE:
Recomandat copiilor mai mari de 8 ani.
Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni,
datorita partilor mici continute care pot fi
inghitite! Pericol de sufocare!

Este necesara supravegherea adulților.
Pastrati ambalajul produsului pentru consultari
ulterioare!

Culorile si conținutul pot varia usor de la un
set la altul.




