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מוביל כדורים

.……חופשששששש

..……משעמםםםםם

.דבק לבן, בלונים, פתחו מגירות וחפשו חוטי צמר

?יש

!הנה תעסוקה מהנה לשעות הקרובות



.מרחו עליו דבק פלסטי ולפפו עליו חוט צמר, נפחו בלון

.הוסיפו עוד שכבה של דבק על כל שכבה נוספת של צמר

.לפפו עד שהבלון יהיה כמעט כולו מכוסה

ולבסוף מרחו שכבה עבה של דבק על החוטים

!הניחו ליבוש מוחלט

בכדי שהצורה  ( עם אטבי כביסה)אנחנו תלינו את הבלונים על החבל 

.בזמן הייבושהעגולה לא תיפגם

לאחר הייבוש דקרו את הבלון שבפנים והוציאו אותו הזהירות מבין  

.החוטים

.הכינו כך כמה עיגולים בגדלים וצבעים שונים



.לפפו גם אותו בצפיפות בחוט צמר( כמו חישוק ריקמה)קחו חישוק קטן 

.באורך שונה וחברו אותו לחישוק, חברו לכל כדור חוט דייגים שקוף

.עכשיו נותר רק לתלות את המובייל ולהנות מהיצירה המרשימה



קופסת איכסון

?נכון, אין כמו לשחזר ולהפוך זבל ליצירת מופת

הפעם נכין קופסת איכסון מרשימה ובבקשה אל תגלו 

.…ממה היא עשויה



קחו קופסת טישו ריקה

גזרו בארבעת הפינות

.קפלו פנימה והדביקו היטב

מרחו דבק לבן סביב הקופסה

.ולפפו סביבה חבל דק

ממליצה לא למרוח דבק על כל הקופסה  

.בבת אחת אלא בשלבים

.המתינו לייבוש מוחלט

הפכו את הקופסה והדביקו את החבל 

.בסיבובים על גבי התחתית

.המתינו לייבוש מוחלט



.וגזרו לפי התמונה. שטחו אותו על השולחן והניחו עליו את הקופסה, קחו בד

,  הפכו את הקופסה כשהפתח כלפי השולחן, עכשיו

שימו סיכות לחיבור  , הניחו עליה את הבד הגזור

.כמה שיותר מתוח ומאודק ותפרו)צידי הבד 

.אפשר לתפור ביד בתכים קטנים וצפופים

.קפלו מעט את שולי הבד ותפרו סביב כעין מכפלת

הכניסו את הבד לתוך הקופסה כשהתפרים  , לסיום

.כלפי חוץ וקפלו את שאר הבד על הקופסה



?מה אפשר ליצור מקופסת גפרורים ריקה
....רעיונות מדהימים מעבר לדף



?מחפשים קופסה קטנה לאיכסון חפצים קטנים

.…הכינו מזוודה

.הפרידו את המגירה מהקופסה ועטפו כל אחד בדף חום בהיר

.הרצועות ושאר החלקים מנייר חום כהה והדביקו אותם במקומם לפי התמונות, גזרו את הידית



רוצים לאחל באופן 

?מקורי ומעניין

…החביאו את המסר בתוך הקופסה



.הפרידו את הקופסה והמגירה וצפו כל אחד בנייר צבעוני

רוחב הקופסה והדביקו לאורך  1/3רצועות שכל אחת בעובי 2גזרו 

.גב המגירה ולאורך אחד הצדדים של הקופסה

רצועות באורך שווה לרצועות הקודמות אבל יותר דקות  2גזרו עוד 

לאחר ייבוש מוחלט כיתבו על  . והדביקו על הרצועה הראשונה

.הקופסה למי מיועדת הברכה ועל גב המגירה כתבו את שמכם

גזרו  ( לדוגמא יום הולדת שמח או בהצלחה)הדפיסו את האותיות 

מסביב בצורה עגולה וכן גזרו עיגולים צבעוניים גדולים במעט מעיגולי  

.האותיות והדביקו את האותיות על המסגרות הצבעוניות

.צידי כל אות וחברו עם חוט צבעוני לשרשרת2צרו חורים קטנים ב

הצמידו עם דבק סלוטייפ את קצה השרשרת בתוך המגירה ואת הקצה השני בצד הפנימי  

.העליון של הקופסה

…סגרו את הקופסה והגישו למי שתכננתם לשמח, הכניסו את השרשרת לתוך המגירה

#1אפשרות 



.הפרידו את הקופסה מהמגירה ועיטפו כל אחד בנייר צבעוני

קיפולים כמו אקורדיון  4קפלו , כאורך המגירהמרוחב המגירה והגובה יהיה4גזרו רצועה שאורכה פי : הכינו כרטיס ברכה

.שימו לב שכרטיס הברכה שלכם נכנס בקלות למגירה. וחזקו היטב את הקיפולים בכדי שיתפסו פחות מקום במגירה

.קשטו את כרטיס הברכה ואת הקופסה כרצונכם והדביקו כפתור קטן לדופן המגירה בשביל הידית

.לאחר ייבוש מוחלט תוכלו להכניס את הכרטיס המקופל למגירה ולהגיש למישהו אהוב

#2אפשרות 



את הקופסאות עטפו באותו צבע של  . עיטפו כל מגירה וקופסה בנפרד

.נייר ובשביל המגירות בחרו צבעים שונים

.הכינו ידיות מחרוזים מושחלים לחוט ברזל דק וחברו לכל מגירה

.הניחו את שלושת המגירות אחת על השניה והדביקו

גזרו את  , עטפו את המגירות יחד בנייר צבעוני יפה, לאחר הייבוש

…השוליים והמגירות שלכם מוכנות

מגירות



שטיחון



.בד כותנה עבה. דבק טוב. סכין חיתוך. חבל? מה צריך 

.מורחים דבק תוך כדי גלגול. לוקחים את החבל ומסובבים כמו שבלול עד הגודל הרצוי

.חותכים את החבל

.אפשר לשרוף מעט את הקצה בכדי שלא יפתח

.והופכים. מורחים דבק בשפע ומדביקים את חתיכת הבד

ההדבקה של הבד מדביקה את החבל טוב ומונעת ממנו להפתח וגם מונעת חריצים של 

.החבל על הריצפה



...הרכבת הרכבת על פסים היא כבר דוהרת



?יש לכם קופסאות נעליים ריקות

.תנו לילדים להפוך אותם לרכבת ארוכה ומהירה

:החומרים

• .מכסים4-קופסאות נעליים ו3

גליל נייר טואלט•

• .דפים צבעוניים

סלוטייפ•

דבק•

• .מספריים

:הוראות

אנחנו הרכבנו את חלקי הרכבת ביחד ורק לאחר מכן ציפינו  , שימו לב

.אותה בדפים צבעוניים

זה הקשה על העבודה ולכן אני ממליצה לעקוב אחרי ההוראות ולא  

להתבלבל מזה שהרכבת שלנו לא נראית בתמונות עטופה בדף 

.כבר מההתחלה, צבעוני

לפי  , מכסים שרטטו על כל אחד מהם את חלונות הקטר2קחו .1

.כנראה שהילדים יתקשו לגזור את החלונות ויצטרכו עזרה. התמונה 

שהם יודבקו אחד  מכיוון, שימו לב לשרטט את החלונות בצורת מראה

.מול השני

גזרו נייר צבעוני בגודל המתאים והדביקו על הצדדים החיצוניים של  

.שתי החלונות



הדביקו את החלונות אחד מול . 2

על הדפנות הפנימיות של אחד ,השני

.מהקופסאות השלמות

עטפו את הקופסה בנייר צבעוני והדביקו

המכסים הנותרים2קחו את . 3

והורידו להם את השוליים

הניחו את המכסים על הקופסה לפי . 4

.סמנו את החלק המיותר וגזרו, התמונה

.צפו גם אותם בנייר צבעוני

עגלו את חלקי המכסים והדביקו בעזרת 

.סלוטייפ כל חלק במקומו



גזרו עוד חתיכה קטנה . עטפו את גליל נייר הטואלט בנייר צבעוני. 5

. גלגלו והכניסו מעט לתוך הגליל, של דף מאותו צבע

.הדביקו היטב לגליל

.הדביקו את גליל הנייר טואלט במקומו על הקטר

.הקופסאות הנותרות בנייר צבעוני והדביקו2עטפו את . 6

.והדביקו בתור גלגלי הרכבתגזרו עיגולים מהדף הצבעוני

.נקבו חורים קטנים בצידי הקופסאות וחברו בין הקרונות בעזרת חוט



דגים בצלחת

להניח חומרי יצירה למינהם על השולחן  , הוא להציע רעיון, אם יש משהו שאני הכי אוהבת בזמן שאנחנו יושבים ביחד ויוצרים

.…ולתת לראשים הקטנים לעבוד

.ולראות איך הם לובשים צורה, שהם מעלים( …והדמיונות)ולי נשאר לשבת לצידם להתמוגג מהרעיונות 

:הפעם הנושא הוא דגים



..…כמה כיף, כמה פשוט

.לצייר משולש ולתת לילדים להמשיך מכאן לבד. להניח על השולחן צלחות נייר צבעוניות

…ידביקו אותו מאחור עבור הזנב של הדג ויקשטו כיד הדמיון הטובה, הם יגזרו את המשולש



:דוגמאות חמודות2הנה , ואם בכל זאת תרצו ליצור משהו מוגדר יותר

הפעם גזרו חתיכה קטנה  , בדומה לדג שעשינו למעלה

.מהצלחת בצורה עגולה והדביקו מאחור עבור בסיס האקווריום

הדביקו נייר קרפ ירוק מגולגל בצד כעין . צבעו בכחול את המים

.צמחיה ובתחתית האקווריום הדביקו חול

.גזרו דג מסול הוסיפו לו עין וקשקשים והדביקו

.גווני כחול2טפפו עם מכחול על הצלחת ב

.גזרו רצועות דקות מנייר טישו ירוק עבור הצמחיה והדביקו

.הוסיפו עין וקשקשים והדביקו, גזרו דג מדף צבעוני

(שעועית לבנה יבשה)' אבנים'ולבסוף הדביקו את ה



?מה עושים עם תבנית ביצים

,הילדים משועממים

.מגדול עד קטן, ואת מחפשת דחוף רעיון שיעסיק את כולם

-דבק וצבעים, מספרים, אם יש לך כמה תבניות ביצים ריקות

.את בהחלט יכולה להושיב אותם סביב שולחן אחד

?מה עושים עם תבנית ביצים



:מסגרת יפיפיה עבור הילדים הגדולים. 1

.הפרידו את הגביעים של תבנית הביצים. 1

.חתכים סביב כל גביע4גזרו . 2

.כך שהם יראו עלי כותרת, גזרו בצורה עגולה ויפה כל חלק. 3

2מ, פרחים לפני ההוראות הקודמות2הכינו עוד . שכבות3כל פרח מורכב מ. 4

.גביעים נוספים

הניחו  , נסו לעגל החוצה את העלי הכותרת של שתים מהפרחים שברשותכם. 5

הקפידו שעלי הכותרת לא יחפפו לעלי הכותרת של  . אחד על השני והדביקו

.השכבה הראשונה

הפרח השלישי אמור לשמש כצוף לכן קצרו את עלי הכותרת שלו תוך כדי . 6

. שאתם מקפידים לשמור על העלים עגולים ויפים

אלא נסו לסגור את העלי  , אל תפתחו את הפרח כמו בשתי השכבות הראשונות.7

.הדביקו את השכבה השלישית במרכז הפרח.כותרת כמה שאפשר



(או קנו חתוך ומוכן בחנויות היצירה)גזרו מסגרת מקרטון ביצוע . 8

.והדביקו סביב. הכינו כמות גדולה של פרחים שיספיק לכסות את כל המסגרת. 9

.רססו בספריי צבע על הפרחים. 10

.כשהצבע יבש הוסיפו תמונה או מראה ותלו להנאתכם. 11

מי היה מאמין שהיצירה המכובדת הזו 

?עשויה מתבנית ביצים



:לגילאים הקטנים יותר. 2

.נסו ליצור חיות מעניינות

…אין גבול לאפשרויות



......מראה עשויה מ

…ככה יפה ומרשים, כמה קל

.…כפיות.…מראה ממוסגרת מ



?מה צריך

כפיות חד פעמי

.דבק חם

.קרטון

.מראה

.נייר זכוכית עדין. עפרון, מספריים

.שרטטי עיגול סימטרי על הקרטון וגזרי מדויק

שרטטי במרכז עוד עיגול קצת יותר קטן מקוטר  

.המראה וגזרי



.  חתכי את הכפית במקום החיבור בין הכף לידית

בעזרת נייר הזכוכית שייפי והחליקי את מקום  

.החיתוך

סדרי את הכפיות על הקרטון והדביקי עם דבק  

.התחילי מהחלק החיצוני של העיגול. חם

את השורה הבאה סדרי והדביקי בין המרווחים  

.של השורה הראשונה

את השורה האחרונה יש להדביק ממש על 

קצה הקוטר הפנימי של העיגול ולוודא שחלק  

במקרה  . מהכפית תבלוט החוצה לתוך החלל

שהכפית לא בולטת מספיק החוצה אפשר  

.י חיתוך נוסף"להרחיב את הקוטר הפנימי ע

.צבעי את המסגרת, לאחר שהדבק יבש לגמריי



הצמידי את המראה מהצד האחורי , לאחר שהצבע יבש לגמרי

.של המסגרת והדביקי

.הוסיפי מתלה



סדר על דלת המקרר

, גם אצלכן דלת המקרר כורעת תחת כובד היצירות

?התעודות והתזכורות

?לא, הגיע הזמן לעשות קצת סדר

…הכבשה החמודה הזו תעשה את העבודה מצוין



.שרטטו על בריסטול אליפסה עבור גוף הכבשה וגזרו מסביב

.גזרו את קצה מקלות האוזניים מצד אחד

הדביקו את המקלות על האליפסה בשורות אחת על השניה כשקצוות  

.המקלות פונות למרכז

שרטטו על בריסטול עוד אליפסה אבל קטנה יותר עבור הראש  

.וגזרו סביב

הדביקו אוזניים וקצת צמר על ראש הכבשה משאריות המקלות  

.שנגזרו עבור הגוף

וודאו שהוא  . הדביקו את הראש על קצה הגוף. ציירו לה תווי פנים

.פלסטיק/ מכסה את מקלות העץ

.הוסיפו לה סרט יפה על הראש ופעמון על הצוואר

(.הפוך מהתמונה)אטבי כביסה 2הדביקו מאחור 

רצועות מגנט על גב כל אטב והצמידו לדלת  ( עם דבק חם)הדביקו 

.המקרר



ביחד נעצב תמונה-גריסים ואפונה, שעועית

.גם בלי חומרי יצירה מיוחדים אפשר להעסיק את הילדים וליצור משהו שקוצר מחמאות

,חלקי את הקטניות בצלחות נפרדות

.שרטטי על שמינית בריסטול כהה כל תמונה שתבחרו



.על שטח קטן של התמונה ומלאי אותו בצבע הרצוי ממבחר הקטניות שלרשותך( בדבק שקוף ולא לבן)מרחי דבק 

.המתיני לייבוש מלא. תוכלי להעזר בכפית כשאת ממלאה אזורים קטנים בתמונה

:רעיונות נוספים לתמונות



משחקי תחרות ביתיים

.צ הופכות להיות ארוכות ובלתי נסבלות"לפעמים שעות אחה

…היום לא יגמר אף פעםעכשיוהזמן נמתח כמו מסטיק ואת מרגישה שאם לא תעסיקי את הילדים

.צ שלם בכיף ובמהירות"וכך עובר אחה, הנה כמה דוגמאות לתחרויות פשוטות שאפשר לעשות בכל בית, קחי נשימה עמוקה

:)זה יעשה את ההבדל בין שעות של מציאת פשרות והפרדת ניצים, במשחקיםאתהשתתפי גם: עוד עיצה קטנה

:(לבין שעות של חוויה משפחתית צרופה



מי הראשון שיצליח לכבות את הנר שלו  , נרות דולקים2

?בעזרת אקדח המים שבידו

מי יצליח לזרוק  . קערת מים ובתוכה צפים ספוגים קטנים

מטבעות ממרחק והמטבעות יפלו על הספוגים ולא בתוך  

?המים

שניות למצוא כמה שיותר מספרים  30מי יצליח תוך 

?שהתבקש למצוא

בתוך  שניות למצוא מטבע של שקל10ומי יצליח תוך 

ערמת האורז שבתוכה יש כמה סוגי מטבעות ורק שקל  

?אחת בלבדבעזרת ידוהכלאחד



מי הראשון שיצליח לזהות כמה שוקולד ציפס נכנס לפיו כשעיניו מכוסות והשוקולד

?מעורבב עם ממרח מרשמלו דביק

חלקם , חלק מהדפים יהיו ריקים. הכניסו פתקים לתוך הבלונים

יזכו את הילד בתור נוסף ורק על כמה פתקים בודדים

קשרו , נפחו את הבלונים. 'הצלחה'המילה יהיה כתוב את

.אותם והדקו למשטח עץ

כל ילד בתורו יזרוק את  . ילדים יעמדו במרחק מה עם חץ ביד2

.'הצלחה'החץ וינסה לפוצץ בלון בתקווה למצוא את פתק ה

מנצח–הראשון שמפוצץ בלון עם הפתק הנכון 



לכל  . שורות של בקבוקי מים מלאים2מעמידים 

ילד מתחרה מלבישים גרביון על הראש שבאחד 

.מהרגליות יש כדור

עכשיו על כל ילד לנסות להפיל את שורת  

הבקבוקים שלו רק בעזרת הנפת הכדור לכיוון  

.ובלי עזרתם של הידייםהבקבוק

אפשר לתת לכל מתחרה  , אם יש אקדחי צבע

ולתת להם  , מספר כדורים זהה אבל בצבע שונה

.לנסות לקלוע למטרה

.הצבע שיפגע הכי קרוב למטרה הוא המנצח



.שערות סבתא על מקל או כל ממתק אחר, אפשר לחלק פופקורן, ולקינוח



!סדר בבקשה לא יודעת מה איתכן

!אבל לי נמאס

.…'דרך למקום'נמאס לי מכל החפצים הקטנים האלו שתמיד הם ב

.רק לפני כמה דקות השתמשתי בו והייתי בדרך לשים אותו בארון, אה.…? למה המחדד פה

?למה ללכת פעמיים. כשאלך לחדר אקח אותו גם, אבל רק בנתיים… נכון, כן? למה הספר לא במקומו

.…?ומה עם המדבקות

…והצבע

..…אבנים5-וה

ולפתח לילדים את חוש התרוץ, במקום לשאול כל הזמן למה, בקיצור

.ויגרום לשתינו להיות מרוציםביקשתי מהם לחשוב על רעיון שיפתור את הענין

:והנה לפניכן הרעיון הנבחר

.להכין כלי קיבול יפה בשעת היצירה הקרובה

.ינוח שם עד הערב' דרך למקום'וכל דבר שעדיין ב

.הילד התורן ירוקן את הקופסה וישים כל דבר במקומו, לפני השינה

.הם עומדים בזה… טפו…טפו, בנתיים



עליה הדבקנו ריבועי סול צבעוני במרחק קטן ושווה אחד מהשני  , עטופה בנייר שחור, קופסת טישו מרובעת ריקה

.בכדי שהנייר השחור יציץ ביניהם

.העיניים ושאר קישוטים נעשו מסול, גם הסרט

…אצלנו הם עשו חריץ רחב למעלה אבל לדעתי היה יעיל יותר אם היינו יוצרים קופסה נפתחת מלמעלה

.המלאכה הושלמה מהר מידי לטעמם וביקשו לקשט קופסה נוספת



לאחר הייבוש  . קופסת טישו צבועה בגואש אדום

.הדביקו מדבקות בצורה מפוזרת על הקופסה

גזרנו והדבקנו סביב  , על בריסטול לבן שרטטנו שיניים

.פתח הקופסה מצידה הפנימי

,  הוספנו עיניים זזות, גביעים מתבנית ביצים2גזרנו 

והתוצאה  (בדבק חם)הדבקנו את העיניים על הקופסה 

:לפניכן



צלחות נייר

?יש צלחות נייר בבית

?קצת דפים צבעוניים

?מספריים? דבק

.…לשעת יצירה, אז קדימה

/  פונפונים/ דפי טישו צבעוניים/ אפשר כמובן לגוון ולהוסיף מדבקות

.…כל מה שיש במגירת היצירה יכול לבוא לשימוש-'צבעי גואש וכו



.גזרו את פנים הצלחת

בשביל  -רצועות נייר או צמר, תנו לילדים להדביק מסביב

האריה או צמר גפן לכבשה

-הוסיפו אוזניים ומקל ארטיק שיהיה נוח להחזיק

.…והרי לכם מסכה יפיפה



גזרו כתמים שחורים לא  

סימטריים לפרה והדביקו  

הוסיפו  , בתפזורת על הצלחת

אוזניים ופה ורוד  , עיניים זזות

…והפרה מוכנה

גליל צר משאריות הבריסטול שהשתמשתם עבור האוזנייםצרו. מנקה מקטרות ביחד וגלגלו בינהם במרכז כך שהם יתחברו3קחו 

.והשחילו את מנקה המקטרות כך שהגליל הצבעוני יסתיר את מקום החיבור

.ציירו פה וקפלו מעט את בסיס הצלחת בכדי שהארנבת תוכל לעמוד, הוסיפו עיניים

.אדום ומעל הגבעול והעלהמכוסה בקרעי שמינית בריסטולהתפוח

הדביקו רבועי נייר טישו צבעוני –חילזון

בצורה מעגלית על ( או נייר צבעוני רגיל)

.והוסיפו לו גוף ועין,הצלחת

גזרו אוזניים מבריסטול צבעוני  –ארנבת

גזרו מסביב תוך כדי , לבןוהדביקו על דף

.שוליים לבניםשאתם משאירים



.הוסיפו לו את שאר האיברים( אם השתמשתם בצבעי גואש)לאחר ייבוש . אחד מנוקד בצבעי גואש והשני במדבקות–צב

.השיער והאף מפונפונים.הכובע מדף צבעוני ועליו מודבקים מדבקות עגולות גדולות ובסופו כמה נוצות–ליצן

.צביעה בגואש–חיפושית

אפשר גם לצבוע צלחת )לגזור רצועות סביב צלחת נייר בצבע חום –אריה

(אחד כן אחד לא)כלפי פנים ולקפל מעט חלק מהרצועות(לבנה

קווים  2משום מה לא הצלחנו להדביק את מנקה המקטרות לצלחת ולכן חרצנו 

קצרים ומגבילים במקום ההדבקה והשחלנו אותם בתוך

פונפונים גדולים חומים ועוד אחד קטן אדום וכך 2מעל הדבקנו . הלולאה שנוצרה

.הסתרנו את הלולאה

.מכוסה בקרעי נייר טישו בצבעי כתום וצהוב ומעל הדבקנו קצת עלים ירוקיםהתפוז



,  גזרו רצועות דקות מנייר חום(. חבל להדביק ולעכב את המשך העבודה)ביחד לכיס את החצאיםהדקו, גזרו צלחת חומה לחצי–קן

מדבקות שחורות קטנות והמקור מדבקות עגולות  -העיניים)קמטו מעט והדביקו כמה שכבות של נייר והוסיפו את הגוזלים מפונפונים 

(גדולות שגזרנו אותם למשולשים

פונפונים קטנים4גוף הפרפר עשוי מפונפון אחד גדול ועוד . צלחות צבעוניות הגזורות ככנפיים ומהודקות אחת לשניה2–פרפר

.והמיחושים הם מנקי מקטרות. את הכנפיים קישטנו בפונפונים בצבעים וגדלים שונים( ומסתירים את מקום ההידוק)שמודבקים במרכז 

.לאחר הייבוש ציירו את הפנים בלורד שחור והדביקו על גב הדבורה כנפיים מנייר אפייה, צבעו בצבע גואש פסים שחור צהוב–דבורה



כתרים מצלחות נייר

.…כמה קל להכין כתרים ולהפוך את הקטנות למלכות מאושרות

.והכל מצלחות נייר



הסמל שבקידמת הכתר אמור להיות משורטט במרכז הצלחת כשהבסיס מחובר לשוליים התחתונים של הצלחת והקצה העליון של 

.מהשולייםהסמל במרחק קטן

נפתח את הצלחת ונגלה כתר ובקידמתו  , לאחר הגזירה, ולשרטט חצי סמלבכדי ליצור סמל סימטרי ומדויק כדאי לקפל את הצלחת

.את הסמל בשלמות

שרטטו חצי לב במרכזה  , קפלו את הצלחת לחצי: כתר לב

כך שהחלק התחתון של הלב מחובר לשולי הצלחת והחלק  

.העליון לא נוגע בשוליים

סמנו גם את הקו העגול שמפריד בין השוליים לתחתית  

לילדים עם ראש גדול יותר נצטרך . )הצלחת וגזרו

(לכיוון השולייםאת הקולהרחיק

ישרו מעט את קווי הקיפול וקשטו  , פתחו את הצלחת

.להנאתכם

ממליצה לבדוק אם קוטר הכתר תואם את מידת הראש לפני  

.אחרת הגזירה הנוספת יכולה להרוס את הקישוט. הקישוט



זיכרו שהחלק התחתון אמור להתחבר לכתר והחלק העליון אמור  . קפלו את הצלחת לחצי ושרטטו אוזן אחת במרכז: אוזני שפן

גזרו וקשטו.להפרד מהכתר

, שרטוט חצי סמל במרכז כשהחלק התחתון מחובר לבסיס והחלק העליון משוחרר, קיפול לחצי. העיקרון הוא אותו עיקרון: כתר פרח

.חצאי הסמל זהים2אפשר לשרטט כל סמל שהוא בתנאי ש. גזירה וקישוט



. צלחות אחת על השניה וקפלו אותן לחצי2הניחו : כתר מלכות

.קווים במרחקים שווים וגזרו לפי הקוים3שרטטו במרכז הצלחת

.הכתרגזרו את הקוים המקופלים וקשטו את בסיס , יישרו את הצלחת

הדביקו מדבקה  , קפלו את המשולשים הקדמיים והדקו לבסיס הכתר

.או כל דבר אחר על סיכת המהדק בכדי להסתירה והמשיכו לקשט

.…דוגמא נוספת



גזרי נייר

……את הזמן בחופשהנה עוד משהו להעביר איתו

.שחולקה לכם בערב פסח והדפיסוחוברת הצביעהמציירו ציור על דף או בחרו דף

החלקים על דףסדרו את , גזרו מסביב, העתיקו את פרטי התמונה על דפים צבעוניים

.שחור והדביקו כשאתם משאירים רווח קטן בין חלק לחלקבצבע 

לא היה לנו שמינית שחורה אבל הילדים לא הסכימו לוותר על היצירה אז הדפסנו)

(כמה דפים כשמכסה המדפסת פתוח וקיבלנו דפים שחורים במסגרת לבנה

http://www.lev-em.com/?p=15500&preview=true


:רמה מאתגרת יותר

.ציירו ציור פשוט ובלי הרבה פרטים

.העתיקו את חלקי התמונה על דפים צבעוניים וגזרו מסביב

גזרו לריבועים כל חלק של תמונה והדביקו אותם במרווחים  

ביחד את  קטנים על שמינית בריסטול שחור כשהם יוצרים

(ראו תמונה בצד שמאל. )החלק השלם

חלק אחד ורק לאחר שהדבקתם אותו על  ( די גדולים)לריבועים גזרו: חשוב

.עברו לגזור את החלק הבא, הדף השחור



מעמיד לתמונות

. נחמדה ומהנהעוד תעסוקה הנה 

. הגילאיםשמתאימה לכל יצירה 



הקפידו לא לגהץ יותר מידי צד אחד של הבסיס הקטן כך שהחרוזים ידבקו  . בכל צורה שהיא ובגדלים שונים, בסיסים מחרוזי גיהוץ2הכינו ( 1

(כ את השיפודים"בחורים נעמיד אח. )אחד לשני אבל שלא ימסו מדיי ויחסמו את החורים העגולים

.יהיה כלפי מעלה( עם החורים)ודאו שהצד הפחות מגוהץ של החלק הקטן . עם קצת דבק חם את הבסיס הקטן על הבסיס הגדולהדביקו ( 2

היטב והדביקו  גהצו , שמו לב לא למלא את מרכזה והשאירו מספיק מקום עבור התמונה. בחרוזי גיהוץ כל צורה שמוצאת חן בעינכםמלאו ( 3

.את התמונות מאחור

.שיפודי עץ בגדלים שונים ולפפו אותם בסרט נדבקגיזרו ( 4

.סדרבחירתכםואת הצד השפיצי של השיפוד הדביקו בתוך החורים שעל הבסיס העליון לפי , על כל קצה שיפוד מסגרת עם תמונההדביקו ( 5



םצבעי

!אמא אין לנו צבע ירוק

.אני רואה פה המון? באמת

.…זה צבע שבור. …זה לא נקרא. לא

?מוכר

,בכל בית תמצאו שברי צבעים

.אבל משום מה הם לא שווים

?מה עושים איתם

!משחזרים

,יוצרים מהם בריאה חדשה

,יפה וססגונית

.ועכשיו נראה מי יתעלם מהם



שברי צבעים והכניסו לקערה עם מים עד שהמים יספגו היטב בנייר  איספו . 1

. התווית מהצבעהרטיבות תקל בקילוף . העוטף אותם

.השתדלו כמה שאפשר. חברות מסוימות שדי קשה לקלף את התווית שלהםיש 

.מגובהה3/4תבנית שקעים מעניינת ומלאו אותה בשברי צבעים עד בחרו . 2

.תנור לחום הכי נמוך שאפשרחממי . 3

לכן לא כדאי למלא  . )למקרה שהווקס ישפך, הניחי חתיכת נייר כסף על מדף התנור. 4

(גובה3/4יותר מ

.הכניסי את התבנית לתנור ואפי עד שהצבעים ינמסו לגמרי. 5

.זמן האפיה תלוי בגודל השקעים שבחרתם ובטמפרטורה של התנור

(בערך שעה. )הניחו לקרור חלקי ולהתקשות החומר. הוציאו בזהירות את התבנית מהתנור. 6

.וחכו להתקררות מלאה. הוציאו את הצבעים החדשים מהתבנית. 7

.עיטפו אותם יפה בתוספת חוברת צביעה והרי לכם מתנה נחמדה לחברה, אם תרצו. 8



אנו כפרחים יפים

.יצירה מהנה וכיפית

,יצירה שתפאר את הגינה

…מכמות הבקבוקים הריקים שבביתוגם תעזור לכם להתפטר



את חלקו העליון של  , חתכו בעזרת מספריים חדים

הבקבוקרק בחלק זה של נשתמש . הבקבוק

.רצועות במרווחים שווים5גזרו ל

השתדלו לגזור עד כמה שיותר קרוב לפיית  

.הבקבוק

קפלו את הרצועות וכופפו  

.אותן אחורנית ככל שניתן

גזרו יפה סביב כל רצועה  

ליצירת מראה של עלי  

.כותרת

אם יש הדפס על הבקבוק  

תוכלו להסירו בעזרת  

.צמר גפן ומסיר לק

עדיף  . צבעו את עלי הכותרת מצידם האחורי

לצבוע פעם נוספת לאחר שהשכבה הראשונה  

,  בחרתם בכמה צבעים שוניםאם . התייבשה

מומלץ שהצבע יהיה יבש לפני שממשיכים אם  

מתערבבים ונוצר  אחרת הצבעים , הצבע הבא

.ומלוכלךמראה מבולגן 

את הפקק מהבקבוקהסירו . המתינו לייבוש מוחלט

.לפפו חוט ברזל דק בדבק נייר ירוק

צרו לולאה בקצהו האחד של החוט והשחילו 

את הפקק החזירו . את פיית הבקבוק לתוכו

.למקומו

.את הקצה השני של החוט נעצו באדמה

לצבוע אותם ולחבר עם החוט  , תוכלו ליצור עלים משארית הבקבוק

במקרה זה  . )שתוכלו ליצור מהחוט עצמו צורה של עליםאו . הברזל

(וודאו שחוט הברזל ארוך מספיק כדי ליצור ממנו גם עלים

את  תוכלו להכין פרחים נוספים עם מספר עלי כותרת שונים ולמלא 

.בפריחה קיצית יפההגינה 



נחש הקצף המלוא המרץ

.חגיגה אמיתית לילדים

…את הצחוק שלהם ישמעו גם ברחוב השני

.נחש צבעוני יפיפה מבלוני סבון



.גזרו והורידו את הבסיס שלו, קחו בקבוק פלסטיק קטן וריק

. קחו מטלית שרטטו עליה עיגול קצת יותר גדול מקוטר בסיס הבקבוק וגזרו

(אנחנו השתמשנו בגרב יתומה שאין לה זוג)

/  י גומיה"הלבישו את המטלית על הסביב הפתוח של הבקבוק והצמידו ע

(סלוטייפ עבה וחזק במיוחד שעמיד במים)דבק אוניות 

תוכלו להסיף גם כמה טיפות של  . )בקערה ערבבו סבון כלים עם קצת מים

אומנם תוספת הצבע מוסיפה עוד קצת בלגן אבל ההנאה זה  , צבע מאכל

(…שווה בהחלט

טבלו את בסיס הבקבוק העטוף בבד בתוך תערובת  , ועכשיו החלק הכיפי

.לא תאמינו כמה כיף והנאה יש בזה.. …הסבון ונשפו

.…מאמינה שתצטרכו להכין עוד כמה עבור ילדי השכנים

חשוב, אם משתתפים גם ילדים קטנים בחגיגה

לב שהם מבינים שעליהם לנשוף החוצה את םלשי

.הסבון ושלא ישאפו פנימה בטעות



תפירהללאנויכריות



.יפה ומתאימה לקשת רחבה של גילאים, יצירה קלה

כרית בצורת לב

:חומרים

.חתיכות בד לבד בצבעים שונים2

.גיר

מספריים

.מילוי לכרית

דף לשרטוט

:הוראות

.גזרו מסביב. שרטטו על דף צורה של לב בגודל הרצוי

יתכן שעדיף לחבר . )הבדים אחד על השני במדוייק ושרטטו עליהם את הלב וגזרו את שתיהם ביחד2הניחו את 

(אותם עם סיכות לפני הגזירה

.במרכז הלב הגדול וגזרו, קטן יותר, על דף השרטוט ציירו עוד לב

(ראו תמונה. )על הבד במרכזו( מחיק)שרטטו את הלב הקטן עם הגיר 

(רצועות עבות יקשו מאוד על הקשירה.)עד הסימון, גזרו רצועות צרות ומדויקות סביב הלב



זאת  . קשרו בין הרצועות החופפות

לעשות קשר בין הרצועה  , אומרת

.  הלבנה עם הרצועה האדומה מעליה

.קשרו חזק

השאירו פתח קטן בכדי להכניס את  

.המילוי ואז המשיכו לקשור עד הסוף

.  יריעות הבד אחד על השני באופן מדויק2הניחו את 

התמונה ריבוע בגודל הרצוי וגזרו לפי שרטטו 

STEP1

התמונהרצועות דקות סביב לפי גזרו 

STEP2

.לפי ההוראות למעלהקשרו 

.כרית מרובעת



צורת חשיבה



?בשביל מה יש חופש אם לא בכדי להנות עם משחק חשיבה משפחתי ומאתגר

Tangram-הכירו את משחק ה

הדביקו על בריסטול וגזרו מדויק את הצורות  , למעלההדפיסו את הקוביה 

.הגאומטריות

.בעזרת הצורות שברשותכםשמעבר לדף נסו להרכיב את התמונות 

…אבל זה די מאתגר, נראה קל





?מסתבכים? מתקשים

:הנה התשובות



....בית לי קטן



?במה הן עסוקות שעות על גבי שעות ואף פעם לא נמאס להן? מה המשחק האהוב על הבנות

…אבא ואמא, כמובן

?מוכר" …הוא הבית שלך-בין המיטה לדלת זה הבית שלי והשטח מתחת לשולחן"

ועכשיו תארנה לעצמכן שאנחנו משתפות פעולה ועוזרות להן להכין בית של ממש ומעכשיו  

?והלאה אין צורך לדמיין את גבולות הבית אלא הוא ממש עומד במלוא תפארתו

.קיבלתן כמה ימים של תעסוקה מהנה ודמיון פורה? ביקשתן כמה שעות של תעסוקה

…בית במזדרון

אבל כמובן שאפשר לקבל תוצאה מרשימה  , אציג בפניכן גירסה משודרגת ומושקעת של בית

.גם בפחות השקעה



כך הוא יציב בזמן המשחק וניתן לקפל אותו  . הבית עשוי מבד קנבס עבה

.ולאכסן עד למשחק הבא

.מדדו את רוחב הפרוזדור ואת גובה הבית וגזרו את הבד לפי המידות

.האחורימראה מהצד -תמונה מוארכת

.הקידמימראה מהצד -תמונה מאוזנת

בכדי להצמיד את הבד לקירות הבית וליצור בית יציב יש לתפור או להדביק 

מיועד לתליית  . )לולאות בד שדרכן תוכלו להשחיל מוט מתכוון ולהצמידו לקיר

(הוילון באמבטיה 

:בשלושה מקומות, יש להכין לולאות ולהדביקן על צידו האחורי של הבד

.לרוחב הקו העליון של הבית. 1

.לרוחב המקום שבו אמור להיות קו החיבור בין הגג לבית. 2

.לרוחב הקו התחתון של הבית. 3

בד בצד החיצוני  / הוסיפו להם מסגרת מבריסטול. גזרו חלונות מעוגלים

.הדביקו וילונות מהצד הפנימי של הבית. של הבית

הוסיפו לולאות סקוטש בצידי הוילון לזמנים שהילדות תרצנה להחשיך  

.לישון' תינוקות'את החדר ולהשכיב את ה

-תמונה ימנית

דלת הבית  

.סגורה

-שמאליתתמונה 

דלת הבית  

.פתוחה



.  גם דלת נפתחת ונסגרת חשובה מאוד למשחק ולכן גזרו פתח מעוגל והוסיפו מלבן בד למרגלות הפתח כאין שטיחון לכניסה

(ברוחב המשקוף)

.הניחו את השטיחון צמוד לקו התחתון של הפתח והשחילו את המוט ללולאה התחתונה

.קשטו את הבית לפי טעמכם האישי. הקטע הנחמד לפניכם

.פתחו כמה שאפשר את שלושת מוטות המתכת בכדי לוודא שהבית יציב, העמידו את הבית לרוחב המזדרון

.תוכלו להזמין את הבובות למשחק מהנה, כשהבית עומד על תילו



בועות סבון



ימים אחרונים של חופש

?אז שלא ננצל

הילדים ביקשו לשחק עם בועות סבון

… אבל הדמיון הפורה של אמא שלהם הלך לחפש משהו מעניין יותר

…אולי מאתגר יותר

:והנה התוצאה

?נכון שנראה נחמד יותר מסתם הפרחת בועות סבון

כך תוכלנה  . אתן גם מוזמנות לצפות בוידאו שבתחתית הפוסט)

(ללמוד בקלות יותר את הטכניקה

.עשינו הרבה נסיונות עד שהגענו לתמיסה טובה ומשביעת רצון

.קיבלנו מרשמים מכל המי ומי וניסינו את כולם

, גליצרין ומה לא/ עמילן תירס/ הבטיחו שתוספת של אבקת אפיה

ייצרו בועות גדולות ויפות

.אבל אף אחד מהם לא היה מספיק טוב

.דוקא המרשם הכי פשוט וקל היה גם הכי מוצלח



:תוצרת בית# 1תמיסת בועות 

כוסות מים חמימים10

השתמשנו של חברת )כוס סבון לשטיפת כלים 1 Dawn)

סירופ תירס 1/2

הזהרו לא ליצור בועות בזמן  . ערבבו בעדינות ולאט את הכל ביחד

.הערבוב

.שעות לפני השימוש12הניחו בקירור לפחות 

?איך מכינים מקלות עץ לבועות גדולות של סבון

[ מ"ס90המקלות שלנו היו . ]האורך והעובי ניתנים לבחירה)מקלות עץ 2*

יהיה אפשרי לנתק את הבועה מהמקל גבוה יותר  יותר כך ככל שהמקל ארוך 

(ארוכה יותרכך שהדרך לרצפה ולהתפוצץ תהיה 

(וודאו שהחבל יוכל להשתחל בתוך החור. )ווי עין עם הברגה2*

כ צריכה להכביד על החבל שיוכל  "היא סה. לא משנה איזה. טבעת מתכת*

(לקערת התמיסהלהכנס בקלות 

עובי החבל יכול להשפיע על טיב  . ממליצה לא חבל דק מידי. )חבל כותנה*

(הבועות



.כ להבריג"י קדיחה ואח"יתכן שיהיה קל יותר ליצור חור קטן ע. הבריגו את הווים לראש המקלות

.מטר2.5-ואת השני למטר1.65-אחד. גדלים2חתכו את החבל ל

.השחילו את הטבעת על החבל הארוך

חזרו על  . השחילו בלולאה אחת וקשרו, החזיקו ביחד את קצה החבל הקטן וקצה החבל הגדול

.הפעולה עם הקצוות האחרים וקשרו ללולאה השניה

:כך צריך להראות

.ההכנות מאחורינו וההנאה לפננו

.החזיקו צמוד את המקלות והכניסו לקערת התמיסה

.הרימו את המקלות ולכו מעט אחורה תוך כדי שאתם מפרידים בינהם

.יש להרים את המקלות גבוה ככל הניתן ולחבר שוב בינהם, בכדי לשחרר את הבועה ולנתק אותה מהחבל



אומנות בבלון



,בלונים עושים טוב לכל אחד על הלב ובכל גיל

…הפעם הם יעשו טוב על הלב מעוד כמה סיבות

.והתוצאה מדהימה, יצירה חוויתית ומהנה

קערת קונפטי

.בלון ודבק, מנקב צורות, דפים צבעוניים: חומרים



,(אפשר גם לגזור ריבועים במספריים. )י מנקב המיועד עבור זה"תני לילדים לחורר דפים צבעוניים בצורות שונות ע

.העמידו את קודקודו בתוך קופסת איכסון כך שלא יזוז ויהיה קל יותר לעבוד איתו. נפחו בלון לפי הגודל הרצוי

.לחצו מעט על הקונפטי בכדי לוודא שהוא מודבק היטב. פזרו את הקונפטי על הבלון, מרחו דבק בנדיבות על חציו העגול של הבלון

.חכו לייבוש.כ לעמוד יציב על השולחן"הניחו מעליו ספר בכדי ליישר מעט את צורתו העגולה כך שיוכל אח

.הניחו את הספר שוב עד שיתייבש לחלוטין. מרחו בנדיבות שכבה שניה של דבק והדביקו עוד שכבה יפה וצפופה של קונפטי

.יבשו היטב. בכדי לשמר את הקונפטי טוב יותר( בלי לפזר שוב קונפטי)תוכלו בשלב זה למרוח שוב שכבת דבק , אם תרצו

.והרי לכם קערת קונפטי יפיפיה( י מספריים"אם תרצו תוכלו ליישר את השוליים ע), קלפו אותו בעדינות, פוצצו את הבלון



הילדיםבלון פורח לחדר 

,  בלון, (אפשר להשיג בכל חנות טמבור)חבל לקשירה דק : חומרים

.אביזרים לקישוט, קופסת נעליים, מספריים, דבק פלסטי שקוף

אל תתפתו להדביק אותו תוך כדי ליפוף  . )ותוך כדי מרחו עליו דבק ברווח( כמו בתמונה), לפפו אותו בחבל דק מכל צדדיו, נפחו בלון

אבל לאחר מעשה  , את ההתעסקות עם הדבק כבר מההתחלהאני ניסיתי למנועגם , כ למרוח דבק פלסטי"בדבק סלוטייפ ורק אח

(וחבל-התברר שזה גרם לעבודה כפולה

.מריחת הדבק נועדה גם להקשות את החבל לאחר הייבוש לכן חשוב מאוד למרוח בכמות נדיבה וברווח

.גזרו את החלק העליון כמו בתמונה. פוצצו את הבלון והוציאו אותו החוצה, יבשו היטב



. קחו קופסת נעלים קטנה או הקטינו מעט אם יש ברשותכם קופסה גדולה

.במרכז כל דופן ריבוע מדויק וגזרושרטטו 

לאחר הייבוש לפפו חבל דק (. אנחנו הדבקנו לבד)צפו את הקופסה יפה 

.סביב הקופסה בכיוונים ובזוויות שונות והדביקו היטב( שהשתמשתם לבלון)

.לאחר שהתייבש לחלוטין גזרו את החבל שמכסה את פתח הקופסה

לתלות בעזרת , חבל יפה בין הקופסה לבלון/ מה שנותר הוא להדביק חוט

.דייגים ולהושיב כמה דובונים לקישוטחוט 



מעוצבתמנורה 

, חבל לקשירה דק, נילון נצמד, מנפח חשמלי, כדור גדול: חומרים

.חוט חשמל ונורת חשמל, דבק פלסטי לבן

(בכדי שתוכלו להמשיך ולהשתמש בבלון גם לאחר היצירה. )נפחו את הכדור וצפו את כולו בנילון נצמד

חשוב לא לחסוך  . לפפו את החבל סביב הכדור בכיוונים ובזוויות שונות תוך כדי מריחת דבק בנדיבות

הדבק גם מקשיח את החבל ודואג שהצורה העגולה. בדבק ולמרוח ברווח

.כדור/ תשאר גם לאחר הוצאת הבלון

ראו תמונה  )הקפידו לא לכסות את הפקק וקצת סביבו בכדי שתוכלו להוציא להוציא את הבלון החוצה 

.וגם בכדי להחליף את הנורה כשתשרף( קטנה



.הוציאו את האויר מהכדור והוציאו אותו החוצה( שעות24לפחות ), ייבשו היטב

.מ מהכדור"ס30השתמשו בספריי צבע ורססו ממרחק של לפחות . זה הזמן-אם תרצו לצבוע את הכדור

.השחילו את חוט החשמל במרכז החלק העליון של הכדור והרכיבו את בית המנורה. העמידו את הכדור כשהחור כלפי מטה

אם תרצו שהנורה תהיה במרכז הכדור תצטרכו לעשות קשר בחוט החשמל באורך הרצוי כך שהכדור ישב על הקשר ולא על  

ניתן לקנות בכל -חוט החשמל והוא ימנע מהכדור לשבת על בית המנורהלהלביש על או לקנות תומך שתוכלו . )בית המנורה

(חנות טמבור



פוף כיסא לילדים

?מה דעתך על פוף כיסא נוח ומפנק לילדים

הניחי ליד ארון ספרי הקריאה ופתאום תגלי שאת  , הכיני כמה פופים

..…מגדלת משפחה תולעת ספרים



.מ"ס80*115חתיכות בד לגודל 2גזרי 

. הניחי אותם אחד על השני כשהצד עם הדוגמא כלפי פנים

.במכונה תפר זיגזג לארוך קצוות הבד בכדי למנוע פרימהתפרי 

.לאורך אותם קצוות הבד( ובתכים קטנים וצפופים)תפרי בתפר ישר 

הניחי את התפרים אחד על השני במדויק וישרי את קו  . קפלי את הבד לחצי

גזרי בצורה . מ וסמני"ס15מהפינה הימנית על קו התפר מדדי . הקיפול

.שסימנת קודםמ "ס15מעוגלת מהפינה הימנית המקופלת וסיימי בנקודה ה

סובבי את הבד בצורה כזו שהתפרים הארוכים יונחו אחד על השני  

.מ במרכז הפתח בצד הפנימי שלו"ס55ותפרי רוכסן באורך 

פתחי חזרה את הבד ועכשיו צריך להיות לך סיומת מעוגלת ויפה בצד  

.אחד

כך  . כ תפרי בתפר ישר"תפרי תפר זיגזג לאורך הסיומת המעוגלת ואח

.כיוונים והצד הקצר נשאר פתוח3שהבד סגור מ



.סגרי בתפר ישר את המרווחים שנוצרו בין הרוכסן לקצה הבד

.הפכי את הבד כשהצד המדוגם כלפי חוץ

.פתחי את הרוכסן ומלאי במילוי של פוף

.ליטר בכדי ליצור את הנפח המתאים100לגודל הזה מספיק שק אחד של 

.צדדיו לפי טעמך2תוכלי להשתמש בפוף כיסא מ



אותיות מעוטרות לחדר הילדים

.קני אות עץ חתוכה לפי שם הילד או הכיני מקרטון ביצוע

,  מרחי דבק ולפפי את הצמר סביב האות בצורה מסודרת, בחרי כמה גוונים של חוטי צמר

.שורה אחר שורה עד שכל האות מכוסה יפה

.את קצה החוטים הכניסי מתחת לשורות הצמר בצד האחורי של האות

.קשטי כרצונך ותלי בחדר הילדים



פופ לחדר ילדים

.…אין כמו פוף יפה ונוח בפינת חדר הילדים

.…לא תאמנה כמה קל להכין אותו וממה הוא עשוי



?מה צריך

.ישןסוודר 

מכונת תפירה/ חוט ומחט

בד

.מילוי לכריות

חוט צמר

.והפכי אותו שהתפרים יהיו בחוץ( בלי כפתורים ועם צוארון עגול-סגור)חפשי אחר סוודר ישן ולא בשימוש 

.גזרי את השרוולים ותפרי את המקום בצורה עגולה

.ממליצה לחזור על התפר פעמיים



קחי חוט צמר והעבירי תכים 

סביב הצוארון ואז  עולים ויורדים

מתחי בעדינות צד אחד של החוט  

עד שהצווארון מתכווץ ונסגר ככל 

.היטבקשרי . האפשר

.הניחי את הסוודר בצד והכיני את הכרית

הניחי אותן אחת על  . בצבע הסוודר, חתיכות בד עגולות 2גזרי 

.השאירי פתח להכנסת המילוי. השניה ותפרי מסביב

כי לאחר  , קצת קשה לקבוע את גודל העיגול לפי גודל הסוודר

.המילוי הקוטר מתקטן לטובת הגובה

.מ"ס75הכרית בקוטר כאן 

מלאי את הכרית בחומר למילוי כריות 

.את הפתחוסגרי 

.כווצי את הפטנט של הסוודר באותו האופן שכווצת את הצוארון וקשרי יפה מבלי שהקשר יראהעכשיו 

.הריצפהלכיווןהמכווץ שהצוארון הכניסי את הכרית לתוך הסוודר כך 





.זילוף בעל כמה צבעים. הנה משהו מעניין וקל שגיליתי ממש לא ממזמן, המחופשיםשנתחיל עם ההוראות של הקאפקייק לפני 

..…טריק קטן שעושה עבודה מדהימה

גזרי את הפינה בכל שקית והכניסי אותם יחד לתוך שקית זילוף נוספת שבתחתיתה, צבעים של קצפת3שקיות זילוף ב3מלאי 

!!!יוצא מדהים ומעניין… דחפי כמה שאפשר את הקרם שבשלושת השקיות לכיוון הצנתר וזלפי. מורכב צנתר

(.גדולים מאוד)מבו 'על מנת לקבל זילוף מרשים יש להשתמש רק בצנתרים ג: טיפ חשוב



מיני מאוס / קאפקייק מיקי

על קאפקייק  ( מבחוץ למרכז)זלפי קצפת לבנה בתנועה סיבובית 

על החלק-עוגיות עגולות כהות-שוקולד קר ומקמי את האוזנים

.האחורי של הקצפת

יש להשיג מוכן בחנויות  )הוסיפי גם סרט אדום , בשביל מיני מאוס

.או הכיני בעצמך מבצק סוכר( למוצרי אפיה

.מרחי קצפת לבנה על קאפקייק קר וצרי כעין גבעה קטנה במרכז העוגה

ממש על קו הסיום של, הדביקי שורה אחת של מרשמלו לבנים וקטנים סביב

(ידבק היטבודאי שהקרם מרוח על כל החלק הגלוי של העוגה בכדי שהמרשמלו . )טים'המנג

על ראש( בעזרת הקרם)רצועות קצרות של לקריש כהה והדביקי אותם 2גזרי 

.כקרניים-סוכרית מציצה כהה

.פרוסות דקות ועגולות של מרשמלו והדביקי על הסוכריה בשביל עיניים2פרסי 

.פרוסות דקות ועגולות משאריות הליקריש והדביקי כעישונים ונחריים4פרסי 

.עכשיו נשאר להדביק את הראש למקומו על הקאפקייק ולהמשיך למלא את גב הכיבשה במרשמלו

קאפקייק כבשה 



קאפקייק פנדה 

(תמונה ראשונה ושניה. )וצרי כעין גבעה קטנה במרכז העוגה וטבלי בסוכרמרחי קצפת לבנה על קאפקייק קר
(תמונה שלישית. )העמידי שוקולד ציפס במרכז החצי התחתון של הקאפקייק כשהשפיץ שלו פונה לכיוון מטה

(תמונה רביעית. )שוקולד ציפס בצורה הפוכה בשביל העינים והוסיפי את האוזניים באותו האופן2השכיבי עוד 

. לקישוט עוגה( צבעוניות)שרטטי את הפה שלו בעזרת סוכריות 

י זילוף משאריות הקצפת ומעל הניחי  "עהוסיפי לו את לובן העין

.בצבע אכילציירי כהות או אישונים מעדשים 



קאפקייק אפרוח

מרחי קצפת לבנה על קאפקייק  

קר וצרי כעין גבעה קטנה במרכז 

.העוגה וטבלי בסוכר צהוב

צידיו ומפזרי  2זלפי כנפיים ב

.  מעל סוכר צהוב לכיסוי הקצפת

שוקולד ציפס הפוכים  2הדביקי 

.בשביל העיניים

הוסיפי לקצפת קצת צבע מאכל  

.כתום וזלפי לו מקור ורגלים

קאפקייק חיפושית

(  ראי הוראות מדויקות בקישוט של הפרפר)זלפי דשא מעל הקאפקייק 

.בצד חיפושית עשויה מבצק סוכרוהניחי 

הניחי עדשים . או מרחי קצפת אדומה ומתחי קו במרכז משוקולד מומס

(כ זה ממולא בליקר"בדר)קטנות על הכנפיים והוסיפי כדור שוקולד 

.בשביל הראש

הניחי לייבוש  . ציירי מחושים על נייר אפיה וזלפי מעל בשוקולד מומס

.עבור המחושים-והתקשות והעמידי אותם מאחורי הראש



קאפקייק פרפר

.אבל במציאות זה מאוד קל ופשוט-אומנם הדשא עושה רושם שהושקע בו המון עבודה

כשהשקית עומדת בצורה)העמידי את השקית בצורה ישרה מעל הקפקייק . הכניסי צנתר דשא לשקית זילוף ומלאי אותה בקצפת ירוקה

.כשהפיה עומדת בצורה ישרה על העוגה הרימי מעט את השקית תוך כדי שאת דוחפת את הקצפת החוצה( אלכסונית הדשא יוצא לא יפה

שהדשאהקפידי לזלף במשיכות קצרות בכדי 

.לעמודיצליח 

על הדשא הניחי ביגלה מצופה בשוקולד  

ואת הגוף צרי משורת  . עבור הכנפיים

הוסיפי לו מחושים מרצועות  . עדשים

קצרות של שוקולד

.מומס

או מרחי על הקאפקייקס קצפת בצורה  

.ישרה והניחי מעל פרפר עשוי מממתקים



1-קאפקייק פרח 

בצורה אלכסונית  2גזרי מרשמלו גדול ל

.טבלי את הצד הדביק בסוכר צבעוני

מרחי קרם על הקאפקייקס וסדרי את עלי  

התחילי בעיגול . הכותרת על העוגה

והמשיכי בצורה מעגלית עד החיצוני 

.הפרחלמרכז 

.הוסיפי מעט סוכריות פנינים במרכז הפרח

2-קאפקייק פרח 

כוכבים קטנים וצפופים  זלפי (. הנושאראי הוראות מדויקות בראש )צבעי קצפת 2הכניסי צנתר כוכב פתוח לשקית זילוף ומלאי אותה ב

.זלפי בצורה סיבובית כשהכיוון הוא מבחוץ פנימה(. ממליצה לזלף כמה כוכבים בצד עד ששתי הצבעים יראו היטב על כל כוכב)על הקאפקייק 



.זלפי מעט קרם תכלת על העוגה והעמידי עליה את האוניה

.האוניה עשויה מוופלה כהה ובהיר כשהחלקים מודבקים בשוקולד

.לקישוט-פזרי מעט סוכריות פנינים קטנות

קאפקייק אוניה

דג

.מרמלדה לחכה' דג'קשרי 

זלפי שושנה תכלת על הקאפקייק ותקעי את החכה 

.השושנהאלכסונית במרכז בצורה 



מרחי קרם צבעוני על העוגה והניחי במרכזה גביע גלידה  

.הפוך

הדביקי  , לי בצבע התואם לקרם וכן'הניחי סביב סוכריות ג

.עדשים צבעוניות על הכובע לקישוט( עם מעט קרם)

או מרחי קרם לבן וציירי פני ליצן מממתקים ושיערות מדגני  

.בוקר צבעוני

קאפקייק ליצן

בענןקשת 

.הניחי בצד מעט קצפת לבנה לפני שאת מוסיפה לה צבע מאכל

טפטפי מעט מאוד צבע לקצפת וערבבי היטב עד לקבלת צבע תכלת  

.אחיד ומרחי על קאפקייק קר

העמידי שטיחונים בצורת קשת על העוגה ודחפי פנימה בכדי 

.שהקשת תעמוד יציב

.צרי סביב עננים לבנים מהקצפת הלבנה



הכוס והכדור



הנה רעיון חמוד ליצירה עם הילדים

.יד-משחק פשוט ומהנה אבל גם קצת מאתגר ומעמיד את הילדים במבחן תיאום עין

?מה צריך

יוגורט ריקגביע 

שיפוד עץ

חרוז עץ גדול וחרוז קטן

חוט צמר

מספריים

דבק חם

/ דבק סלוטייפ בכמה צבעים

/  סליל דבק בד צבעוני

.אביזרי קישוט שונים

?עושיםמה

כסו את הצד החיצוני של גביע היוגורט  

.או קשטו אותו ברצונכם, בדבק הצבעוני

במרכז , בעזרת השיפוד, חוררו חור

.תחתית הגביע

מ וקשרו חרוז "ס30גזרו חוט צמר לאורך 

השחילו את צידו המשוחרר  . קטן לסופו

,של הצמר דרך החור בתחתית היוגורט

כך שהחרוז הקטן יהיה בצידו הפנימי של  

.הגביע

קשרו את חרוז העץ הגדול  

.לצידו השני של הצמר



בדופן הגביע , בעזרת השיפוד, חוררו חור

חוררו חור נוסף  ( מ מהתחתית"ס3או 2-כ)

.בצידו השני של הגביע, בדופן מולו

חיתכו את הקצה המחודד של השיפוד  

.והדביקו אותו היטב עם דבק חם

הדביקו גם את קצה החוט בתחתית הגביע  

.בכדי לקבע אותו למקומו

.עטפו את השיפוד בדבק הצבעוני למראה נעים וילדותי

:תוצאה

.תנו לילדים לנסות להקפיץ את הכדור ולהכניסו לתוך הכוס, עכשיו

…אז קחו את הזמן ותהנו במשחק, זה מצריך קצת תרגול ומיומנות





אין מי שלא יעצור ויחייך למראה הזוג הפורח

.…היושב בכניסה ומייפה את הסביבה

?מה צריך

עציצי חרס בינוניים4

עציצי חרס קטנים24

חוט נחושת ללא ציפוי

חימר לפיסול ועיצוב

.צבעים עמידים במזג אויר

?מה עושים

מפסלים בחימר ויוצרים  

.נעליים וכפות ידיים

מכניסים חוט ברזל למרכז  

הנעליים וכפות הידיים ומחכים 

.לייבוש מוחלט



.קדחו חורים קטנים בחלק העליון של הכלי הגדול משני צידיו עבור חיבור הידיים לגוף הכלי, באמצעות מקדחית בטון דקה, בנתיים

.חורים בכלי נוסף ובאותם המקומות4קידחו עוד . חורים נוספים בחלק הקידמי והתחתון של הכלי עבור חיבור הרגליים2יש לקדוח 

להדביק את פרטי הלבוש  ממליצה . )הוסיפו פריטים ככל העולה על רוחכם. בעזרת החימר קשטו והלבישו יפה את האדון והגברת

.וממתינים לייבוש מוחלט( לכלים בעזרת דבק פלסטי לבן
את אגרטלי החרס הקטנים השחילו בחוטי  

לבין השחילו  בין . הברזל כעין ידיים ורגליים

מלבן קטן של חימר בכדי ליצור מרחק בין 

.לייבוש מוחלטהמתינו . לכליכלי 

.צבעו להנאתכם



.לאחר שהצבע יבש לגמרי הגיע הזמן לחבר את החלקים ולבנות את הדמויות

.השחילו את חוטי הברזל לחורים המתאימים וכופפו את ראש החוט בצידו הפנימי של הכלי על מנת שישארו מחוברים למקומם

.את הראש אל הגוף בעזרת דבק חם וכן הוסיפו עיניים זזותהדביקו ,ולבסוף

.מלאו את הראשים בפרחים והושיבו בכניסה לבית



, לוח על הקיר

וגם להזכירלהנות 



?אם כבר חופש אז למה לא לנצל אותו לקצת סדר

.לוח גדול שמכיל הכל יכול להוות פתרון מצוין

,הזמנות ועוד, תזכורות, רשימת קניות, אות הצטיינות של הילד

…מהיום כולם מרוכזים על לוח אחד וחסל סדר הבלגן

.מלבנים שווים6את גודל הקרטון וחלקו אותו למדדו . הפרידו את גב הקרטון מהמסגרת, בחרו מסגרת מתאימה

.מלבני שוהם לגודל הנכון לפי השרטוט על הקרטון3גזרו 

על . מתחו היטב וקשרו מאחור, חוטי צמר לרוחב המלבן2על אחד השחילו 

.החוטים תלו אטבי כביסה קטנים וצבעוניים

אם תרצו להשתמש בנעצים תוכלו  .על השני הדביקו מדבקות ברקע שקוף לקישוט

.לקנות כפתורים מעניינים או כל אביזר קטן אחר ומעניין והדביקו על ראש הנעץ



.קפלו את השאריות לצידו האחורי של השוהם והדביקו, גזרו את הבד כשהוא קצת יותר גדול ממלבן השוהם. ואת השלישי צפו בבד

תזכורות  / כ להשחיל תמונות"הדביקו רק בנקודות החיבור של הסרטים בכדי שתוכלו אח, הניחו את הסרט בצורה אלכסונית על הבד

.תחת הסרטים

.תוכלו להדביק כפתורים בנקדות החיבור של הסרטים בכדי להסתיר את סימני הדבק, אם תרצו

מלבנים מקרטון נקי בגודל הנכון לפי השרטוט על 2גזרו 

(.גב המסגרת)הגדול הקרטון 

. גזרו מדבקת לוח בגודל הנכון והדביקו על אחד המלבנים

(ניתן להשיג בחנות יצירה)

וכן צפו את קופסאות  , את המלבן השני צפו בנייר עטיפה יפה

עדיף להשתמש בדבק  -למראה נקי וללא סימנים)השימורים 

(בדבק חם. )והדביקו במרכז המלבן(ספריי 



את לוח המגנט עטפו בנייר יפה  

למראה נקי  .)המשמש לקישוטי אלבומים

עדיף להשתמש בדבק  -וללא סימנים

(ספריי

הדביקו לפי  , כשששת המלבנים מוכנים

.הסדר על גב המסגרת

כדאי מאוד לבדוק  , מכיוון שהלוח קצת כבד

י "את המיקום הרצוי לתלות את הלוח ע

ורק כאשר נבחר , תליית המסגרת בלבד

המקום המתאים חברו את היצירה  

.למסגרת ותלו

תוצאה





אתמול הכנו לוח תזכורות גדול

.…בשביל להשלים את העבודה אפשר להוסיף כמה מגנטים מעניינים

.וכמובן תוכלו להשתמש בהם גם כשהם מוצמדים לדלת המקרר

מגנט אבני זכוכית. 1

.עגולות או מרובעות ומגנטים עגולים, קנו אבני זכוכית שקופות

.גזרו לפי גודל האבנים השקופות שברשותכם, בחרו תמונה

מרחו דבק פלסטי שקוף על תחתית האבן והדביקו את התמונה  

.הגזורה

כ להצמיד היטב בעזרת לחיצה על "כדאי מאוד למרוח טוב ואח

.התמונה לאבן בכדי למנוע בועות אויר

.אם תרצו תוכלו לבחור תמונות של ילדכם

לצידו  , בעזרת דבק חם, הדביקו את המגנט

.האחורי של התמונה

.והרי לכם מגנטים משפחתיים מדהימים



.מגנט תולעת. 2

,  הדביקו פונפונים צבעוניים על אטבי כביסה

.הוסיפו עיניים זזות

הדביקו רצועת מגנט על צידו השני של האטב  

.והמגנט מוכן לשימוש

הדביקו  , לאחר הייבוש. צבעו אטבי כביסה בשחור

כפתורים שחורים על גב האטב והוסיפו עיניים  3

.זזות

את המחושים והרגליים אפשר להכין ממנקה  

.הדביקו לפי התמונה, מקטרות שחור

.הדביקו רצועת מגנט על צידו האחורי של האטב

מגנט נמלה. 3

ירפה'מגנט ג. 4

.גזרו בריסטול בצורת אליפסה

.  אטבי כביסה ואת האליפסה בצבע גואש צהוב3צבעו 

טבלו את האצבע בגואש חום וצרו טביעות  , הייבושלאחר 

צבעו מלבן וכן . אצבע חומות על האטבים ועל האליפסה

(.לפי התמונה)שחור קטן בחלקו העליון של כל אטב 

הצמידו את הרגליים והצואר לגופה של  , לאחר הייבוש

.ירפה והדביקו'הג

חום  מנקה מקטרות הדביקו פונפון צהוב בסוף הצואר וכן 

.עבור השערות לאורך הצואר

.הדביקו רצועות מגנט מאחור



צבעו אטב כביסה ומקל ארטיק קטן בצבע גואש אדום

.מקלות ארטיק בתכלת2צבעו 

.גזרו משולש קטן ממקל ארטיק נוסף וצבעו באדום

.וצרו אוירוןלאחר הייבוש הדביקו 

.הדביקו את רצועת המגנט מאחור

מגנט כיס. 6מגנט אוירון. 5

ינס 'תפרו כיס מחתיכת בד או השתמשו בכיס של מכנס הג

.הישן של הילד

הוסיפו לו קצת קישוטים מעניינים והדביקו את המגנט  

הזהרו שהדבק לא ידביק גם את שכבת הכיס  . )מאחור

(העליונה



מגנט פיל. 7
גלגלו חתיכה קטנה של פימו  

הוסיפו עוד  . תכלת לכדור

וארוכה עבור  חתיכה קטנה 

קו החדק ותשטשו את 

. החיבור

הניחו עט מתחת החדק וגלגלו  

אותו סביב העט כמעט סיבוב  

.מלא

הוסיפו אוזניים  . הוציאו את העט

.לראש הפיל

השחילו את  , הדביקו מגנט מאחור

על המקררהעט מתחת לחדק ותלו 

פימו עיגולי 2מהכינו עיניים 

וקטנים והניחו לייבוש שחורים 

.מלא

היבוש טבלו את האצבע  לאחר 

בצבע זהב וצרו טביעת אצבע על 

.הלחיים





מספרים ודבק, צבעי גואש,ניירות צבעוניות, גלילי נייר טואלט

…ויש לך חומרי יצירה שמספקים תעסוקה של כמה שעות

…גלילי מגבות נייר ונהפוך אותם לגן חיות מרהיב/ נקשט גלילי נייר טואלט

.צבעו את הגליל בצבע גואש חום–קוף

.פנים ואוזניים וסול בשתי גווני חום, בטן, צרו רגלים

.עבור הזנב אפשר להשתמש במנקה מקטרות חום



גזרו את גליל הנייר הסופג לפי התמונה  –תנין

פרט לשיניים  , צבעו בירוק את כל החלקים.הקטנה

.שאמורות להצבע בצבע לבן

.את החלקים למקומם לפי התמונההדביקו 

.קפלו קצת את שולי הגליל העליון כלפי פנים–ינשוף

.צבעו את הגליל בצבע גואש כחול

הכינו את רצועות נייר מצבעים שונים והדביקו סביב הגליל

והדביקו כל , ירוקה' בטן'מקור ו, הכינו עיניים לפי התמונה

.דבר במקומו 



.צבעו את הגליל והוסיפו לו נקודות קטנות–נחש

גזרו סביב הגליל רצועה ארוכה  , לאחר הייבוש

. ודקה וצרו ספירלה

קצה אחד בשפיץ עבור הזנב ובקצהו השני  סיימו 

.ארסצרו 

.הוסיפו עיניים, לסיום

.עטיפת נייר מתאימה/ עטפו את הגליל בבד–ארנבת

,את הרגליים גזרו מסול

את האוזניים הכינו מעטיפת נייר מודבקת על בריסטול  

.לבן

תפורה ככדור ומלאה  , האף עשוי מחתיכת בד קטנה

.בספוג

הדביקו את העיניים ושאר איברים למקומם וכך יצרתם  

.ארנבת חמודה



גזרו מדף לבן  . צבעו את הגליל בשחור–פינגווין

.והדביקו במקום' בטן שלו'את ה

2קפלו ל, גזרו מעויין מנייר כתום-עבור המקור

גזרו מאותו נייר גם את הרגליים  . והדביקו

.והדביקו

וכמובן הוסיפו  , הוסיפו לו את הכנפיים מנייר שחור

.עיניים

גזרו רצועות  , קחו רצועת נייר שחורה או כתומה

הקפידו שהם  . דקות וארוכות כמעט עד הסוף

.ישארו מחוברים

הדביקו את רצועת הנייר בצידו העליון והפנימי של 

.הגליל והרי לכם פלומה יפה לראשו של הפינגווין

.גזרו מקרטון אוזניים וחדק–פיל

תבעו את הגליל ושאר חלקים 

.באפור

.צבעו את כף הרגל בלבן

אוזניים וחדק והרי  , הדביקו עיניים

.לכם פיל פילון נחמד

:אפשרויות נוספות





,אנחנו מחפשות להעסיק את הילדים כמה שיותר בבית,בחום נורא שכזה

.הנה רעיון חמוד שיכול לעניין ולהעסיק טווח רחב של גילאים

.מובייל מחרוזי פלסטיק מומסים בתנור

הניחו לפני הילדים חרוזי פלסטיק ותבניות שקעים ותנו להם 

.כל אחד לפי רמתו וטעמו, למלא אותם כרצונם

גם אם יזרקו חרוזים פנימה ללא סדר וגם אם הם ישקיעו שעות  

.בסוף הכל יצא מרהיב ויפיפה-בעיצוב דוגמא כלשהיא

בכל ( 2מקסימום )ממליצה למלא שכבה אחת בלבד של חרוזים 

חשוב גם להעמידם בצפיפות  . שקע ולא להעמיס כמה שכבות

רק קצת מתרחבים ויש  ממש אלא ככל הניתן כי הם לא נמסים 

.לוודא שהם יתחברו בקצת אחד לשני

20-30הכניסו את התבניות לתנור בחום בינוני ואפו בערך 

.דקות



(  גזרו את הנייר לפי קוטר התבנית.)הניחו נייר אפיה בתבנית עגולה

(להדפסת הפרפר ליחצו כאן)שרטטו במרכז הנייר כל צורה שתרצו 

קשקשו מעט מאוד דבק פלסטי על הציור וסדרו את החרוזים כרצונכם  

ממליצה לקשקש מעט דבק פלסטי על הציור בכדי למנוע מהחרוזים  )

(להתגלגל ללא סדר על התבנית

.דקות30-אפו כ

חברו את המובייל בעזרת חוט  , לאחר שהפלטות הצבעוניות התקררו

.ותלו כקישוט, דייגים

הנחתם שכבה אחת של חרוזים לא תהיה לכם , אם לפני האפיה

.בעיה למצוא חור קטן בכדי להשחלי דרכו את החוט

.המבייל מאוד מרשים כשהוא תלוי בחוץ וזורחת עליו השמש





אומנם סוף החופש לא נראה באופק

.…ס יעודדו אותנו ויזכירו לנו שבסוף זה יגמר"אבל אולי עצם ההכנות לביה

.הפעם ננסה ליצור ראש מעניין לעיפרון

חוטים ומחט/ מספרים ודבק, לבד בצבעים שונים/ הניחו על השולחן סול

…ותנו לראש היצירתי של הילדים לעבוד

:אפשרויות פשוטות2ישנם 

חריצים קטנים אחד מתחת  2לחרוץ , לגזור כל צורה שהיא. 1

.בתוכוראש העיפרון השני ולהשחיל את 

צורות בגדלים שווים ולהדביק אותם ביחד תוך כדי 2לגזור . 2

.יוכל להשתחל בקלותכך שהעיפרון שמירה שהמרכז לא יודבק 

שכבות ביחד ולקראת סוף  2תוכלו לתפור , אם בחרתם בלבד

.דמות מלאהבכדי לקבל התפירה הכניסו קצת צמר גפן 



:הנה כמה רעיונות



.אם גם הקטנים רוצים להצטרף לחגיגה תוכלו להציע להם להכין שרשרת נחמדה

.חורים בכל כוכב2וחוררו , גזרו כוכבים מסול

.גזרו קשים צבעוניים לצינורות קצרים

.השחילו את הכוכבים והצינורות בחוט עבה

.גזרו כוכבים קטנים יותר והדביקו כל הכוכבים הגדולים כדי להסתיר את החוט המושחל



?יש לכם כמה בקבוקי פלסטיק בדרך לפח האשפה

.הנה תעסוקה חמודה לילדים מחומרים זמינים בבית

צמידים



.אפשר כל גודל של בקבוק, קחו בקבוק פלסטיק ריק

(  דבק לצביעת קירות)הדביקו מסביב בדבק נייר 

.הדבק יעזור ליצור חישוק ישר וסימטרי. וגזרו סביב

העמידו את המגהץ , הפעילו מגהץ על חום בינוני ובלי אדים

.כך שיעמוד יציב והניחו את שולי החישוק על המגהץ

!!!!להיות כמובן בליווי מבוגר בלבדחייבת פעולה זה 

חזרו על הפעולה  . חום המגהץ ימיס ויעגל יפה את השוליים

.גם בצידו השני של החישוק

בעזרת צבעים שונים של הצמידהצד הפנימי שלצבעו את

.לק והניחו ליבוש

הצבע יתמזג ויראה מושלם 

.החיצוני של הצמידבצידו 



LEVEM.COM@GMAIL.COM WWW.LEV-EM.COM

החרדיתלאישההכשרהמרחב

.כתבות ותוכן איכותי באתר או ישירות לאימל


