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Színes kristálynyalóka házilag 

Amire szükség lesz: 1 csésze víz, 3 csésze cukor, ételfesték, hurkapálcikák 

Egy edénybe öntsétek bele a vizet és a cukrot, majd kevergetés mellett forraljátok fel, 

egészen addig, míg fel nem olvad a cukor. A hurkapálcák végét áztassátok be, majd 

forgassátok, meg sima cukorban. 

Vegyetek elő annyi poharat vagy befőttes üveget, ahány féle ételfestéketek van. Minden 

pohár aljára öntsetek néhány csepp festéket, majd az összest töltsétek fel a cukros vízzel. 

Ezután lógassátok bele a hurkapálcák cukros végét a poharakba, úgy, hogy ne érjenek 

hozzá a pohár aljához, se a széléhez. Ezt a pohár tetején keresztbe fektetett csipesszel 

könnyen meg lehet oldani. Ha ez mind kész, már csak türelemre van szükség és egy 

hűvösebb helyre: egy hétbe telik, míg kialakulnak a pálcika körül a kristályok. A hosszú 

várakozás jutalmaképp a gyerekek elnyalogathatják az általuk készített színes 

nyalókákat, de díszként használhatjátok, vagy mutatós ajándék is készülhet belőle. 

 



 

 

 

Hullámzás a palackban 

Életkortól függetlenül mindenkit elbűvöl a hullámok játéka. Amikor buborékok 

táncolnak a napsütötte vízfelszín alatt, tudunk ilyet előállítani a konyhánkban is? 

Szükséges eszközök: 

1db  0.5 literes átlátszó műanyag palack 

1 dl étolaj 

2,5 dl víz 

10 csepp kék ételfestéket vagy tintát  

Töltsünk egy fél literes műanyag palackba 2,5 dl vizet. Cseppentsünk bele 10 csepp kék 

ételfestéket vagy tintát. Ehhez cseppentő használata javasolt, ha nincs, nem kell 

pontosan 10 csepp. 

Csavarjuk rá a kupakot, és rázzuk össze! Ezután öntsük bele az 1 dl étolajat. Csavarjuk 

rá a kupakot, és kezdődhet a játék. 

1, Fektessük el vízszintesre a palackot, és kezdjük el döntögetni.  

2, Rázzuk fel erőteljesen, majd hagyjuk állni. 

Figyeljük meg mi történik!  

Miközben csak finoman döntögetjük, nagy „buborékok” alakulnak ki, és keverednek a 

kék folyadékkal. Olyan, mint amikor a hullámok levegő buborékokat visznek be a víz 

alá.Ha összerázzuk erősen, egy homogén világoskék folyadékot kapunk. Ha békén 

hagyjuk, lassan kiül újra az olaj réteg a víz tetejére. 

 

Szivárvány híd: 

 

Hozzávalók: ételfesték, víz, papír törlőkendő, 3 egyforma pohár 

Vegyünk 3 egyforma poharat, kettőbe töltsünk vizet, ami színezzünk meg. A poharakat 

állítsuk sorba, úgy, hogy az üres legyen középen. Papír törlőkendőt tekerjünk fel, majd 

tegyük az egyik végét a vizes, a másik végét az üres pohárba, ugyanígy járjunk el egy 

másik törlővel 

Csodálatos módon a színes víz “elindul” a törlőkendőn az üres pohár felé. Közben a 

színkeverést is megtanulhatjuk. A vándorlás addig tart, míg mindhárom pohárban 

egyforma mennyiségű víz nem lesz. 



 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/02/varazslatok-gyerekeknek/ 

 

 

Jó szórakozást kívánok! 

Andi néni 


