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  . כאן כמעט הגדול החופש

  ? בים ששוחה מתוק ילד להכין  רוצים

 משלב בים שוחה ילד של דמות יצירת בתהליך אתכם לשתף שמחה אנושקה

  .במים גלגל על וצף מחייך, מוכן שהילד ועד הגלים יצירת

 עוגת  על הילד את להניח תוכלו). אישית עוגה (מאפינס על מונח בתמונה הילד
  .  מדף על ואפילו יומולדת

  .נתחיל ובוא? מוכנים

  

  
  :חומרים
, כתום, שחור, לבן (צבעוני סוכר בצק •

   ).גוף בצבע כדורים 3, רוקי, כחול

  קורנפלור או סוכר אבקת •

 מים מעט עם קערית •

  מניאטורית נייר מטריית •

 עץ או מפלסטיק עבודה משטח •

 תבנית, קיסם, מערוך, קטנה סכין •
 למאפינס

 
  

 על בהמשך שנניח הים את .1 שלב
 בצבעים כדורים משני נכין העוגה
 משטח הניחו. וכחול לבן: שונים

 משטח על לבן מכדור שיצרתם
 את רדדו. כחול מכדור שיצרתם

 שתקבלו עד  אחד למשטח המשטחים
. אחיד לא אך תכלת בצבע משטח

 כקוטר להית צריך המשטח גודל
 שאריות. הים כצבע ובדיוק העוגה
 .סכין בעזרת הסירו

 



054-4534706. נייד     סוכר בבצק מתוקות פעילויות - אנושקה  

annushka.sugar@gmail.com 

 

  

  גלים של אפקט ליצור כדי. 2 שלב
 טבעות וניצור ריקה בקערית נשתמש

 הקערה של עדינה לחיצה באמצעות
 בחפצים להשתמש אפשר. בבצק

 גלים ליצור מנת על שונים בגדלים
 נניח בהמשך. מוכן שלנו הים. שונים
   . המאפינס על אותו

  

 ניקח ילד של גוף ליצור כדי  .3 שלב
 צרו, להכנת. גוף בצבע כדורים שני

). בערך, גולה של בגודל (בינוני כדור
 חותכן בעזרת  חיוך ציירו הכדור על

 .עגול

 

  

 הכינו, האוזניים להכנת. 4 שלב
 צריך מה...גוף בצבע קטנטנים כדורים
 יהפכו שהכדורים כדי לעשות

 לצידי האזניים את הדביקו? לאוזניים
 .וקיסם מים תטיפ בעזרת הראש

  .יותר טובה להדבקה לרגע מחזיקים

  

 השני מהכדור. הידיים עכשיו. 5 שלב
 חתכו". נקניק "הכינו  הגוף בצבע
 את עגלו, יםשוו חלקים 2- ל אותו

 והפרידו מקופלת יד בצורת הגלילים
 .קיסם או סכין בעזרת האצבעות בין

 
  

 סוכר מבצק מכינים רגליים. 6 שלב
 כף עושים בינוני מכדור. גוף בצבע

 קטנים כדורים 10 הכינו. רגל
 טיפת עם אותם והדביקו לאצבעות

 !מתוקה רגל איזו. הרגל לכף מים

 
  

 אפשר, מוכן כמעט הילד. 7 שלב
 הראש את". ים"ל אותו להכניס
 הרגליים ואת אחד בצד נדביק והידיים

 תרצו אם. השני הקצה בקרבת נדביק
 בזווית הרגליים כפות את לשים

 קטנים כדורים 2 הניחו, טנהק בולטת
. הרגליים לכפות מתחת כתמיכה
 מעל הרגליים כפות את הדביקו
 . כדורים
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 סוכר מבצק נכין הצלה גלגל .8 שלב
 לבן כדור. כתום בצק ומעט לבן

 אותו מעגלים ואז ארוך לגליל מגלגלים
 כדי פתוח גלגל משאירים (לגלגל

 את מניחים ).לראש מקום שיישאר
 . שהכנתם ברווח הראש

 

  

 שחור צבעב בצקמ: שיער. 9 שלב 
 הראש על אותו ונדביק קטן פרח ניצור

 אותו ונחבר ים כובע נכין צהוב מפס .
 !מוכן וחמוד מתוק הילד .הילד לראש

 
  

  

  !הגדול מהחופש  להנות רק נשאר עכשיו

  

  


