
 چیست؟ اسالیم

 میرخ است، کرده پیدا رواج بزرگساالن حتی و نوجوانان کودکان، بین امروزه که سرگرمی و بازی ابزارهای از یکی

 . است (slime) اسالیم یا جادویی

 می سوبمح کودکان برای بازی وسیله یک که بهداشتی پلیمرهای پایه بر است ای ژله اسالیم چیست؟ اسالیم اما

 اش، پذیری انعطاف و روانی علت به جادویی خمیر این گفت باید اسالیم، سرگرمی خاصیت بر عالوه البته. شود

 آن های الیه بین در هوا حبس از که صداهایی از و تخلیه را خود استرس آن فشردن با فرد که شود می باعث

 .ببرد لذت شود، می ایجاد

 انواع اسالیم:

 شود، می عرضه ها رنگ و ها مدل اقسام و انواع در داشته باالیی بسیار کشسانی حالت که است خمیر نوعیاسالیم 

 به ستهتوان جادویی خمیر این … و ، کهکشانیاکلیلی ای، خامه مات، متالیک، برفی، تاب، شب الیت، بلک مانند

در میان انواع اسالیم های متنوع موجود در  .کند پیدا طرفدارانش بین در خوبی جای سرگرمی، وسیله یک عنوان

 بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 تغییر باعث blacklight. شود می ساخته الیت بلک رنگ از استفاده با که است اسالیمی :اسالیم بلک الیت

 نشان خود از دیگری بازتاب الیت بلک نور با مواجه در ها رنگ که معنی بدین شده، مختلف اجسام و اشیا رنگ

 دیده تیصور رنگ به آبی رنگ آبی، الیت بلک اسالیم روی کوچک لیزر یک بنفش نور گرفتن با مثال. دهند می

 .شود می

 ندهمان آن در ای ستاره های اکلیل و کهکشانی رنگ خاطر به کهکشانی اسالیم جذابیت اسالیم کهکشانی:

 .است ستاره پر کهکشان

 :متالیک اسالیم

 شانیدرخ متالیک های رنگ. گیرد می قرار توجه مورد آن متالیک خاص رنگ خاطر به بیشتر نیز متالیک اسالیم

 .دهد می اسالیم نوع این به باالیی جذابیت و زیبایی که

 

 



 :اسالیم کاربرد موارد

 و استرس شدن تخلیه باعث اش، پذیری انعطاف و روانی علت به اسالیم، جادویی خمیر شد گفته که همانطور

 به که است کودکان جذاب های سرگرمی از یکی خمیر این. شود می آن فشردن هنگام به فرد روانی فشارهای

 زا استفاده و سرگرمی و بازی کنار در اما. نمایند ایجاد خالقانه اشکال آن با توانند می اش پذیری انعطاف علت

 ودکانک های سرگرمی بهترین از یکی به تواند می نیز اسالیم ساختن فروش، برای آماده و شده ساخته های اسالیم

 شیمی، علم با ساده صورت به را کودکان توان می راحتی به آن، ساخت با که طوری به. شود تبدیل والدین و

 .دارد آموزشی جنبه هم و است بازی هم واقع در یعنی. کرد آشنا مواد و ها مولکول ترکیب پلیمر،

 

 اسالیم:آموزش ساخت 

 های اکلیل اقسام و انواع چسب، آب، جذاب، بهداشتی های رنگ انواع اسالیم ای ژله خمیر دهنده تشکیل مواد

 .است … و زیبا

 :اسالیم ساخت مراحل

 کنیم می خالی کاسه داخل را بطری درون چسب تمام ابتدا. 

 زنیم می هم ها چوب از یکی با و کنیم می اضافه چسب به را رنگ و اکلیل. 

 اضافه آن به داغ آب لیتر میلی ۸۰ و کرده خالی لیوان در را کوچک بسته در موجود رنگ سفید پودر 

 .آید بدست رنگی بی محلول و شود حل آب در کامال تا زنیم می هم آنقدر دیگر، چوب با و کنیم می

 هم)، کنیم می اضافه کاسه به هستیم چسب زدن هم حال در که درحالی کم کم را محلول کمتر نصف 

 دهیم(. می ادامه باشد نداشته چسبندگی اسالیم که زمانی تا را محلول کردن اضافه ای قطره و زدن

 

 به شروع و داریم می بر ظرف از را آن حاال است، شده ساخته ما اسالیم شده گفته مراحل انجام از پس 

 پودر محلول قطره چند با را خود دست باشد داشته چسبندگی هنوز که صورتی در کنیم، می دادن ورز

 کنیم. می دادن ورز به شروع دوباره و کرده خیس رنگ سفید

  

 اسالیم از نگهداری های روش



 که نیدبدا باید نکند، نفوذ آن به هوا و بماند تازه که کنید نگهداری را اسالیم طوری باید آن کردن درست از بعد

 :دارد وجود روش چند اسالیم از نگهداری برای. هواست اسالیم دشمنان از یکی

 

 نیدک سعی دهید، قرار زیپی پالستیک درون را اسالیمتان. است زیپی های پالستیک از استفاده ،روش اولین

 از را هوا. باشد شما اسالیم اندازه به باید بلکه کوچک، خیلی نه و بزرگ خیلی نه که کنید انتخاب پالستیکی

 درون را آن اسالیم بیشتر عمر افزایش برای سپس. ببندید را پالستیک زیپ سریعا و کرده خارج پالستیک

 .کنید کند را ها باکتری رشد و نفوذ روند تا دهید قرار یخچال

 

 یدکن انتخاب مربا های شیشه یا غذا ظرف مثل ظرفی. نکند نفوذ آن به هوا که ظرفی از استفاده ،روش دومین

 .ددهی قرار ظرف در سپس و گذاشته پالستیک در ابتدا را اسالیم توانید می شما. دهید قرار آن در را اسالیم و

 

 گهن دور کثیف سطوح از را اسالیم جادویی خمیر که است این باشید داشته نظر در باید که دیگر مهم نکته

 طوحس از را اسالیم بنابراین. بیاندازید دور را آن باید بیفتد، خاکی سطح روی اسالیم اگر مثال عنوان به. دارید

 ایه باکتری تا بشویید آب و صابون با را خود های دست اسالیم از استفاده از قبل حتما. دارید نگه دور کثیف

 ایه دست نیز اسالیم از استفاده از بعد که باشید داشته نظر در. نکند خراب را اسالیم شما های دست در موجود

 بشویید. را خود

 

 :اسالیم خمیر با بازی در مهم نکات

 اه آن دارد، کودکان خالقیت پرورش در که مثبتی های ویژگی تمام و اسالیم برای شده ذکر موارد تمام کنار در

 ،اسالیم ای ژله خمیر با بازی و استفاده در که کرد نشان خاطر باید دارد، آموزشی جنبه حتی و کرده سرگرم را

 .شود جلوگیری مشکالت بروز از تا شود توجه آن به باید حتما که هست نکاتی و موارد

 

 نیست خوراکی عنوان هیچ به اسالیم جادویی خمیر. 

 است باال به چهارسال اسالیم جادویی خمیر با بازی برای سنی رده. 



 ایدب دلیل همین به. کند می جذب خود به را ها باکتری داده، نشان واکنش سریع هوا به نسبت اسالیم 

 هوا با طوالنی مستقیم تماس از دور و دربسته های ظرف در که طوری به. شود دقت آن از نگهداری در

 .شود نگهداری

 و بآ با را خود های دست حتما اسالیم، با بازی از بعد و قبل کودکان که باشند داشته دقت باید والدین 

 .بشویند صابون

 زند می کپک و کرده جذب خود به را ها باکتری شدن کثیف صورت در و بیفتد زمین روی نباید اسالیم. 

 کنند اقدام اسالیم جادویی خمیر ساخت به بزرگترها نظارت با باید سال هفت زیر کودکان. 


