
Wesoły Glutek to zestaw pozwalający stworzyć 
dziecku glutka o zupełnie innych własnościach niż 
glutki i slajmy znane mu do tej pory. To całkowita 
nowość! Składnikiem bazowym w tym zestawie jest 
nie klej, a naturalny proszek. Substancją aktywują-
cą jest boran sodu.
W wyniku odpowiedniego połączenia składników 
z zestawu powstaje polimer wyjątkowy w dotyku, 
mokry i suchy zarazem. Daje uczucie wilgotnej mazi, 
która nie przykleja się do rąk. Glutka można rozcią-
gać, przelewać, ugniatać, odciskać w nim kształty, 
dmuchać balony i wydawać nim śmieszne odgłosy.

WESOŁY GLUTEK ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 

WESOŁY
GLUTEK

Wesoły Glutek, podobnie jak jego inni glut-
kowi kuzynowie, jest polimerem czyli jed-
nym z rodzajów tworzywa sztucznego. 
Jak dochodzi do powstania tego polimeru?

Proszek bazowy łącząc się z wodą two-
rzy zaledwie gęstą ciecz. Dodając do niej 
sodę oczyszczoną i aktywator cząsteczki 
wewnątrz substancji zaczynają łączyć się 
w długie łańcuchy. Proces ten nazywa się 
sieciowaniem. 

Od tej pory mamy do czynienia z polime-
rem usieciowanym czyli z cieczą o zupeł-
nie nowych, nietypowych własnościach. 
Właśnie ze względu na te inne niż zwykle 
własności cieczy, wesoły glutek należy do 
grupy cieczy nienewtonowskich.
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KrainaEksperymentow

UDAŁO CI SIĘ WYKONAĆ 
TEN EKSPERYMENT? 

Z NAUKOWEGO 
PUNKTU WIDZENIA

2 kapsułki z proszkiem bazowym

2 kapsułki z sodą oczyszczoną 

2 fiolki z aktywatorem

2 kapsułki z brokatem

2 kapsułki z barwnikiem

szklana zlewka 

2 pojemniczki z nakrętką

łyżeczka

tacka ochronna

słomka
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Nazwa ciecz nienewtonowska zrodziła się od na-
zwiska angielskiego uczonego Isaaca Newtona. 
W jednej ze swoich tez Newton stwierdził, że 
wszystkie ciecze mają określoną lepkość, na któ-
rą nie ma wpływu nacisk przez inne ciała. Nasz 
glutek nie podlega tej tezie. Im mocniej na niego 
naciskamy tym mocniej jego cząsteczki wiążą się 
ze sobą i się zlepiają. Im mniej go ściskamy, tym 
wiązania i lepkość stają się słabsze, a nasz glutek 
się rozpływa.

W zestawie znajdziesz składniki do wy-
konania dwóch glutków. Drugiego glutka 
możesz wykonać w dowolnym czasie.

Będzie nam bardzo miło jeśli zechcesz podzielić się 
z nami wynikiem Twojego doświadczenia. Umieść 
zdjęcie albo filmik na Facebooku lub Instagramie. 
Oznacz nas: @KrainaEksperymentow :)

INSTRUKCJA DO WYKONANIA 
EKSPERYMENTU

www.krainaeksperymentow-zgora.pl



PRZYGOTOWUJEMY
ROZTWÓR BAZOWY

UWAGA! WYKONUJESZ 
EKSPERYMENTY!

MAGICZNY AKTYWATOR-
BORAN SODUPOWSTAJE

GLUTEK
SUPER!
GOTOWE!

DODAJEMY
KOLORY1 2 3 4

Wsypujemy całą zawartość jednej 
kapsułki z proszkiem bazowym (1). 
Dokładnie mieszamy. 
Uwaga: mogą tworzyć się grudki. 
Należy je rozetrzeć, aby uzyskać 
roztwór o konsystencji kisielu.

Dodajemy całą zawartość jednej 
fiolki z aktywatorem (3). 
Dokładnie mieszamy, aż utworzy 
się jednolity glutek. Glutek powi-
nien całkowicie odklejać się od 
ścianek zlewki. 

• Spróbuj rozciągnąć glutka, aby utworzył 
się z niego bardzo długi wąż lub wręcz 
niekończące się cieniutkie spaghetti.

• Zanurz w glutku słomkę i delikatnie dmu-
chaj. Jeśli glutek będzie szczelnie przyle-
gał do tacy wówczas powstanie glutko-
wy balon, który wraz z naszym delikatnym 
dmuchaniem będzie zwiększał swoją ob-
jętość. Jeśli glutek nie przylega szczelnie 
do tacy wówczas wdmuchiwane przez 
słomkę powietrze będzie wydostawało 
się z boków glutka wydając śmieszne od-
głosy przypominające śmieszne bulgoty 
lub pierdzioszki.

• Połóż glutka na tacy, 
rozwałkuj go lub uklep 
rączką placek, a następ-
nie z użyciem foremek 
wycinaj z niego kształty.

• Wykorzystaj swoją wy-
obraźnię i wymyśl zupeł-
nie inne kreatywne zaba-
wy z Wesołym glutkiem 
w roli głównej. :)

Mimo, że zestawy nie zawierają trujących sub-
stancji zawsze musisz zachować ostrożność. 
Podczas eksperymentowania nie spożywaj ani 
nie próbuj żadnych produktów i składników. 

Jeśli przez przypadek połkniesz któryś ze skład-
ników, przepłucz usta wodą. Jeśli wystąpią ja-
kieś niepokojące objawy weź ulotkę i udaj się 
z nią do lekarza. Zestaw jest nieodpowiedni dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. Po przeprowadzo-
nym eksperymencie zawsze umyj ręce.

Substancją aktywującą niezbędną do stworze-
nia super glutka jest w tym zestawie boran 
sodu zwany potocznie boraksem. 

Boraks jest to związek chemiczny o wszech-
stronnym zastosowaniu m.in. jako środek czysz-
czący, udrażniający oraz preparat wykorzysty-
wany w procesie lutowania i produkcji szkła.
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Do roztworu dodajemy jedną 
kapsułkę barwnika (5) oraz bro-
katu (4) i mieszamy.

Do przygotowanego roztworu 
dodajemy całą zawartość jednej 
kapsułki z sodą oczyszczoną (2) 
i dokładnie mieszamy, aż do cał-
kowitego rozpuszczenia sody.

BAW SIĘ GLUTKIEM 
NA MILION SPOSOBÓW!

W szklanej zlewce (6) odmierzamy 
100 ml ciepłej wody.

Glutek jest gotowy do zabawy.
Możesz skorzystać z naszych 
podpowiedzi lub wymyśleć wła-
sną zabawę z użyciem glutka.
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