ACTIVITAT 3
Tres tipus d’slime!
Algun cop has jugat amb slime? És una massa viscosa i súper agradable al tacte,
toveta i suau. Pot ser de molts colors diferents i a més se li pot posar purpurina i
tot tipus de brilli-brilli. I el millor, és súper fàcil de fer! Aquí et deixem les receptes
detres diferents tipus de slime
, perquè provis de fer-ho tu mateix/a.

SLIME 1: Sticky
Què necessito?
-

Recipient

-

Cullera

-

Cola blanca

-

Líquid de lentilles

-

Bicarbonat de sodi

-

Colorant alimentari, purpurina, etc.

Com ho faig?
Pas 1
En un recipient, barreja 115g de cola blanca amb el colorant alimentari. Has de
barrejar-ho molt bé perquè s'integrin els ingredients. Si vols que brilli, aquest és
el moment de posar la purpurina! No et desanimis barrejant, és normal que
encara no tingui la textura típica del slime. Continúa durant un parell de minuts.

Pas 2
Afegeix una cullerada de bicarbonat a la barreja, i torna a barrejar.

Pas 3
Afegeix a poc a poc dues cullerades de líquid de lentilles, i segueix barrejant
molt bé. Sobretot, no posis les dues cullerades de cop, o la massa es quedarà
dura com una pedra! Veuràs que anirà adquirint consistència com més ho
manipulis. Un cop comenci a desenganxar-se del recipient pots continuar
barrejant amb les mans. En una estoneta, el teu slime ja estarà preparat per a
jugar amb ell!

SLIME 2: Fluffy
Si vols que el teu slime sigui encara més suau i esponjós,
el truc és afegir… escuma d'afaitar!

Què necessito?
Per a això, necessites els mateixos ingredients que per
pel primer slime afegint-hiescuma d’afaitar.

Com ho faig?
Segueix elspassos de l'1 al 3, tal com ve aquí a dalt, i després fes el següent:

Pas 4
Abans que el teu slime tingui la consistència desitjada, cal posar-li l'escuma
d'afaitar. És millor que no la posis tota de cop, i que la vagis posant en poques
quantitats mentre barregem bé, fins que tingui la consistència adequada. I ara ja
tens el teu propi slime escumós!

SLIME 3: Mushy
Potser hi ha algun ingredient que no tens a casa teva, o que no has pogut
aconseguir fàcilment. Per això, aquí us deixem una altra manera de fer el slime
amb tan sols dos ingredients súper fàcils d'aconseguir…. A més, té una textura
súper estranya que t'encantarà provar!

Què necessito?
-

Aigua

-

Maizena

-

Colorant alimentari

Com ho faig?
Pas 1
En un recipient, afegeix mitja tassa d'aigua temperada i barreja'l amb unes gotes
de colorant alimentari. Remou bé.

Pas 2
Afegeix una tassa de maizena a la mescla de l'aigua amb el colorant. Barreja-ho
bé, i quan sigui una massa homogènia afegeix una altra tassa de maicena.
Continua pastant fins que quedi tot ben integrat… I ja ho tens!
És possible que el teu slime hagi perdut una mica de color en afegir la maizena.
En aquest cas, pots afegir algunes gotes de colorant alimentari fins que
adquireixi el color desitjat.
A més aquest slime és extremadament viscós! Es torna líquid quan no el mous i
s'endureix quan ho manipules!

Algunes recomanacions
● Perquè es conservi millor i duri més temps, el millor és guardar-ho en un
recipient hermètic (per exemple, un tupper) i deixar-lo a temperatura
ambient.
● Si fas els teus slimes sobre una taula, és millor que la cobreixis abans
perquè no s'embruti.
● I finalment, però no menys important… Renta't molt bé les mans després
de jugar amb el teu slime!
● Esperem que t'hagis divertit fent els teus propis slimes! Són molt divertits, i
ara que ja saps quins són els ingredients bàsics, pots experimentar amb
les barreges, els colors i les textures. Anima-t’hi!

