
מאת צוות קיימות



!!שבט און

♥



1פעילות מספר 

?יש לכם בבית דיסקים ישנים ורוצים למצוא להם שימוש



oדיסקים ישנים
o (ניתן להשתמש באריזת קורנפלקס)קרטון דק
oעיפרון
oחתוכים ביד לפיסות קטנות, ניירות עיתון בצבעים מתאימים
oדבק פלסטי
oמספריים
oמכחול
o בצבעים מתאימים( צבע תלת מימד)טוליפ

מוסיפים  . משרטטים על גבי הקרטון את קווי המתאר של הדיסק1.

.לרימון או עלה לתפוח וגוזרים" כתר"

מורחים דבק  . מורחים דבק על הדיסק ומדביקים את הקרטון2.

על הקרטון ומדביקים את חתיכות הנייר כך שיעלו מעט זו על זו 

מומלץ למרוח שכבת  , לסיום(. ולא יראו את הקרטון שמתחת)

.דבק על הניירות המודבקים

לאחר ייבוש מלא מציירים בעזרת הטוליפ את קווי המתאר של  3.

.התפוח או הרימון

.ניתן לחבר חוט דייגים לתלייה בסוכה4.



2פעילות מספר 



בקבוק פלסטיק בגודל ליטר וחצי•

מספריים•

סכין יפנית•

ספרי צבע•

מנקי מקטרות2•

מנקי מקטרות בצבע זהב4•

דבק פלסטיק או ביג שקוף•

נצנצים מזהב•



.  נועצים בזהירות את הסכין היפנית בבקבוק ויוצרים חריץ. 1
מכניסים לתוכו את המספריים וחותכים עד שנוצרת טבעת 

.טבעות נוספות6יוצרים כך עוד . מ"בעובי של כשלושה ס

מועכים בעזרת האצבעות את הקצה של כל טבעת . 2
מניחים את הטבעות בעיגול . וכך יוצרים עלי כותרת

כשהצד הצר כלפי פנים ומחברים עם מנקה מקטרות רגיל 
.בין החלקים



(. בהשגחת מבוגר)מרססים את הפרח בצבע ספריי . 3
.אנחנו ממליצים לשים מתחת נייר עיתון שיגן מלכלוך

על כל עלה כותרת מורחים פס מהדבק ומפזרים . 4
(.אפשר גם לקשט עם טוליפ זהב)נצנצי זהב 

מקפלים כל אחד ממנקה המקטרות  : ליצירת אבקנים. 5
מחברים  . הזהוב לשניים ויוצרים ספירלה קטנה בקצה

.במרכז הפרח באמצעות ליפוף של מנקה המקטרות



3פעילות מספר 

סרקו את הברקוד כדי לצפות בסרטון



4פעילות מספר 



גלילי נייר טואלט–
מספריים–
שדכן–
סרט/חוט–
קפסולות קפה–
טושים–

.טבעות5-חותכים כל גליל ל. 1

.צובעים את הטבעות בעזרת הטושים. 2

ניתן להרחיב את  . משדכים את הטבעות לצורת פרח. 3

.י טבעות מגלילים נוספים"הפרח ע

מרוקנים את הקפסולות מהקפה ומנקים בעזרת נייר. 4

מחוררים את הקפסולה בשפיץ בעזרת מספריים . 5

!(בזהירות)

משחילים את הקפסולות כפעמון ועוצרים כל אחת  . 6

י קשירת הסרט בחלק הפנימי המוסתר  "במקום הרצוי ע

.של הקפסולה

מחברים את פרחי הגלילים בקצה הסרט התחתון . 7

.וקושרים לולאה בקצה העליון לחיבור לסכך



5פעילות מספר 

סרקו את הברקוד כדי לצפות בסרטון



6פעילות מספר 



עטפו גליל נייר טואלט בבריסטול והדביקו אותו

גזרו את הגליל לצורת דג כמו בתמונה

הדביקו את הקצוות של הבריסטול כלפי פנימה 
!!ציורים וקישוטים לפי טעמכם, והוסיפו עיניים

):חוט דייגים וליצור מובייל לסוכה להוסיףניתן






