
Ustvarjalni set za gojenje rdečega kristala 

 
Primerna starost: od 8. leta naprej 

Set vsebuje: vrečka amonijevega fosfata (120g), rdeče barvilo, mavčno ploščico in kozarec 

NAVODILA: Izmerite 200 ml vode in jo vlijte v ponev, nato pa še vrečko amonijevega fosfata. 

 

S pomočjo odrasle osebe segrevajte nasičeno raztopino, dokler ne zavre oz. se stopi. Mešajte 

z žlico iz nerjavečega jekla. 

 

Takoj, ko se sol popolnoma stopi, izpraznite steklenico z barvilom, če želite, da so vaši kristali 

obarvani. Mavčno polovico položite na sredino kozarca, jo prelijte z raztopino in zaprite. 

 

Če kozarec postavite v omaro, stran od svetlobe in ga čim manj premikate, boste dobili lepše 

kristale. Opazujte postopek kristalizacije vsak dan. Po 8 dneh lahko vodo izpraznite. Svoj kristal 

shranite v kozarec takoj, ko voda izhlapi. Kristale počasi prijemajte, ker so krhki. Lahko se hitro 

zlomijo. Polagajte jih samo na čisto in trdno površino. 

 

 

 

 



OPOZORILA 

Otroci naj uporabljajo izdelek izključno pod nadzorom odrasle osebe. Hraniti izven dosega tako 

najmlajših otrok kot tudi živali. 

Po uporabi si temeljito umijte roke. Vsebovane so nekatere kemikalije, ki predstavljajo nevarnost 

za zdravje. 

V primeru stika z očmi: temeljito sperite z vodo, po potrebi držite veke odprte. Po potrebi se 

posvetujte z zdravnikom. 

V primeru zaužitja: sperite usta z vodo in ne izzivajte bruhanja. Takoj se posvetite z zdravnikom. 

S seboj imejte izdelek. 

Ne uporabljajte drugih pripomočkov, razen teh ki so priloženi v setu ali pa so posebej navedeni v 

navodilih. 

Na območju gojenja kristalov, ne jejte in ne pijte. Prostor mora biti dobro osvetljen in prezračen 

ter blizu vodovoda. Uporabiti je treba trdno mizo s toplotno odporno površino. 

Po uporabi vse materiale sperite z vodo. Ko končate s poskusi, si temeljito umijte roke. 

Nepravilna uporaba kemikalij lahko povzroči poškodbe in je lahko nevarna za zdravje.  

Izvedite samo v navodilih opisane poskuse. 

Ker se zmožnosti otrok zelo razlikujejo, tudi v isti starostni skupini, bi morali nadzorni odrasli 

narediti informirano oceno, kateri poskusi so primerni in varni za otroke pod njihovim nadzorom. 

 

 

 

 


