
Segur que algun cop has vist un espectacle d’aquells on (com per art 
de màgia) d’una petita galleda en surt una bombolla gegant!!! Tan i 
tan gran, de fet, que sembla que no s’acabi mai i a poc a poc es va 
transformant en un drac dels colors de l’arc de Sant Martí, fins que 
“puf”, de sobte s’esfuma. I aleshores de la mateixa galleda en surt 
una que sembla una ona gegant, un túnel del temps...
I doncs, t’agradaria apendre a fer les teves pròpies bombolles? 
Atenció que en tenim la recepta màgica!
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Comparteix-ho a:

Bombolles gegants!

 

 
  

 

En un recipient, barreja 
primer el sabó, el llevat i la 
glicerina. A poc a poc ves 
afegint l'aigua i barreja-ho 
amb cura, per evitar que es 
faci espuma. 
*Si pots, deixa-ho reposar 
unes hores perquè acabi 
d'agafar consistència.

 Bombolles
gegants!

Espai patrocinat

 

 

 
 

 
 

RECEPTA 
SABÓ MÀGIC

· 6 tasses d'aigua destil·lada

· 1/2 tassa de sabó rentavaixelles

· 1/2 tassa de midó de blat

· 1 cullerada sopera de llevat en pols

· 1 cullerada sopera de Glicerina

Necessitem:

01
1.  Talla dos trossos de cordill. Un ha de 

mesurar el doble que l'altre (per exem-
ple 45 cm i 90 cm). Lliga el més curt a 

     un extrem de cada pal i després fes el 
mateix amb el llarg. Un cop lligats, ha de 
quedar una forma semblant a un triangle 
invertit o a una boca somrient :D

2. Agafa un pal amb cada mà i deixa caure 
els cordills dins de la galleda sense moure 
gaire el sabó. Amb cura, quan els cordills 
estiguin ben xops, enlaira els pals i 
camina a poc a poc cap enrere i veuràs 
com amb l'ajuda de l'aire es començarà 
a crear la màgia i el cel s'omplirà de 
bombolles gegants! 

3.  Ara que ja tens les instruccions bàsiques 
i la fórmula màgica només és qüestió de 
practicar fent un munt de bombolles. 
També pots experimentar amb altres 
coses que tinguis per casa, un penjador, 
una raqueta, un hula hoop... només fa 
falta una mica d’imaginació i moltes 
ganes de divertir-te!

Cordill de cotó
(gruixut )

2 pals de fusta

Sabó màgic
(vegeu-ne la recepta) 

Galleda

Tisores


