
Panaskan air keran dan rendam kulit bawang kuning di 
dalamnya. Dinginkan selama beberapa jam. Buang kulitnya 
untuk mendapatkan air berwarna kuning jingga. Jika tampak 
terlalu gelap, encerkan dengan air yang lebih jernih, untuk 
mendekati warna yang berlawanan. Dasar percobaan sudah 
siap!

1.

Tantangan: Warna urine adalah indikator terbaik untuk hidrasi yang baik: bening atau kuning sangat muda, ini 
pertanda sangat baik! Ginjal bekerja dengan baik, racun dan limbah yang dihasilkan oleh organ telah dikuras 
dan darah sudah dibersihkan. Ketika tubuh kurang terhidrasi, limbah ini kurang diencerkan dan lebih banyak 
mewarnai urine, yang menghasilkan warna lebih gelap. Untuk menyampaikan pesan ini secara visual dan 
interaktif, persiapkan pengalaman kecil yang menyenangkan ini, di mana anak akan mencoba memprediksi 
warna urine berdasarkan makanan terakhirnya.

Persiapan

Bahan untuk membuat warna

1 gelas bening per anak
air

Kuning

Kulit bawang kuning 
dan bubuk kari

Oranye

Jus wortel 
atau jus jeruk

Oranye tua

Jus bit atau jus 
anggur hitam

1 pipet
Mangkuk untuk bahan

Campur untuk mengingat lebih baik

Tujuannya adalah untuk mencampur bahan-bahan tersebut hingga mendekati 6 warna di bawah ini:

Urine berwarna muda, 
agak kuning, atau bening

Urine berwarna kuning Urine berwarna gelap, 
oranye, atau kuning tua

Kita juga bisa 
menggunakan 
pewarna makanan!

Prediksi warnanya ...

Laboratorium
air seni!



Berikan anak kaca transparan kecil berisi dasar 
percobaan berwarna kuning muda ini. Sisakan ruang 
untuk menambahkan cairan.

Tanyakan kepada anak tentang makanan terakhirnya dan usulkan 
agar dia menambahkan bahan-bahan berikut ke dalam larutan 
sesuai dengan jawabannya – semuanya tentang takaran!

2.

3.

Tinggal membandingkan campuran di gelas dengan ... sekresi urine anak 
berikutnya. Arah toilet. Apakah warnanya cocok?

4.

Berikut cara mengenalkan percobaan kecil kepada anak
Di dalam urine, di air senimu, ada air, tapi tidak hanya itu ... Kamu makan dan minum untuk menjaga tubuhmu 
berfungsi dengan baik. Saat tubuhmu berfungsi, maka menghasilkan limbah yang kamu buang saat kamu pergi 
ke toilet. Warna kencingmu banyak berubah tergantung pada apa yang kamu telan.
Bagaimana kalau kita bermain ahli kimia kecil? Ambil warna kuning muda ini untuk mewakili kencing. Yakinlah, ini 
adalah air berwarna ... Bergantung pada apa yang kamu makan dan minum sebelumnya, kamu akan mencampurnya 
untuk memprediksi warna kencingmu berikutnya. Kamu bahkan bisa membandingkannya setelah itu!

SAYURAN
KACANG-KACANGAN (lentil, kacang polong ...)
BIJI-BIJIAN (beras, gandum ...)
BUAH

DAGING
IKAN
KACANG TANAH
ROTI
SUSU DAN PRODUK SUSU

MINUMAN MANIS
SELAI DAN OLESAN
COKELAT DAN BATANG COKELAT
PERMEN
PASTRI DAN KUE (manis dan gurih)

AIR

Gelapkan larutan dengan menambahkan 
sedikit bubuk kari. Aduk rata untuk mengencerkan.

Kandungan protein, dikonsumsi oleh otot yang 
menghasilkan lebih banyak limbah.
Gelapkan lagi larutan dengan menambahkan 
beberapa tetes jus wortel atau jus jeruk. Gunakan 
pipet untuk menakar dengan terampil!

Kandungan gula, karbohidrat dan lemak yang 
dihasilkan memproduksi lebih banyak limbah. 
Gelapkan lagi dengan menambahkan beberapa 
tetes jus bit atau jus anggur hitam. 
Di sini, lagi-lagi pipet sangat berguna!

Tambahkan lebih banyak air untuk lebih 
mengencerkan dan mendekati warna bening.

Semakin banyak air yang kamu minum, air senimu akan semakin 
mendekati warna kuning muda atau bening!

Prediksi warnanya ...

Laboratorium
air seni!


