
יצירה
לפניכם כמה הצעות לעבודות יצירה לקראת חג הפסח.

אתם מוזמנים ליצור להנאתכם ואף לקשט בהן את שולחן הסדר.

מה אפשר לעשות בקליפת אגוז?
יצירות המנצלות קליפות של אגוזי מלך

גביעים לאליהו ולמרים
קישוט גביעים מקרמיקה או מפלסטיק באמצעות הדבקת גזרי מפיות

הכנת פרחי אביב
הצעות ליצירת פרחים מנייר ומספוג



מה אפשר לעשות בקליפת אגוז? 
מנהג קדום לשחק באגוזים בפסח. פיצחתם את אגוזי המלך ונשארו לכם הרבה 
חצאי קליפות? בוודאי תשמחו לשמוע שהן יכולות להפוך להמון דברים אחרים 

ולקשט את שולחן הסדר. 

חיפושית 
מרחו על “חלקה האחורי“ של 

קליפת האגוז פלסטלינה אדומה ועל 
החלק הקדמי - פלסטלינה שחורה, 

והוסיפו שבע נקודות שחורות על 
הגב. אפשר להדביק עיניים זזות או 

ליצור עיניים מפלסטלינה.

סירה 
הכינו דגלונים או מפרשים 
מקיסמים וממדבקות נייר. 
בתוך קליפת האגוז הניחו 

חתיכת פלסטלינה, או 
טפטפו לתוכה שעוות נר. 

נעצו את הדגלון, וקיבלתם 
סירה שאפשר להשיט במים. 

משה בתיבה 
קליפת האגוז תהיה, כמובן, 

התיבה. הכינו בובת תינוק מחומר 
פיסולי - פלסטלינה, ֵחמר או 

“דאס“, וגזרו חתיכת בד קטנה 
לשמיכה. אפשר לצפות את 

התיבה מבפנים בפלסטלינה. 
השיטו את משה בתיבה על פני 

ה“יאור“ - בתוך קערת מים.

עכבר 
הדביקו על קליפת האגוז פונפון 
לאף, אוזניים מבריסטול ועיניים 

זזות )או עיניים מבריסטול(. 
הוסיפו מאחור זנב ממנקה 

מקטרות, מחוט צמר או מחוט 
מתכת. מומלץ להדביק את כל 

החלקים בדבק פלסטי או בדבק 
חם. 

בדרך דומה תוכלו להכין גם צב.



גביעים לאליהו ולמרים
בליל הסדר אנו מזמינים את אליהו הנביא לבקר בביתנו ומוזגים לכבודו כוס יין. 
יש הנוהגים למזוג גם כוס מים לכבוד מרים, אחותו של משה, שבכמה אירועים 

נקשרה דמותה למים )למשל, כאשר שמרה על אחיה התינוק ששט בתיבה במי 
היאור וכאשר שרה את שירת הים אחרי קריעת ים סוף(. 

אפשר להכין גביעים מהודרים לכבודם.

חומרים
גביע ותחתית חלקים מקרמיקה או מפלסטיק	 
מפיות מצוירות שיש בהן שתיים שלוש שכבות נייר 	 
דבק פלסטי	 
לכה אקרילית 	 
מכחול שטוח ברכות בינונית 	 
מספריים קטנים	 

הוראות הכנה
מנקים היטב את הגביע ואת התחתית. . 1
מפרידים את שכבות המפית ומשאירים רק את השכבה העליונה, . 2

השכבה שעליה האיור. 
קורעים בידיים בזהירות את האיורים מהמפית. . 3
מדביקים את האיור על הגביע. אפשר להשתמש בדבק מפיות מיוחד, . 4

או בדבק פלסטי מדולל במים )ביחס של 1:1( - מורחים מעט דבק על 
הכלי, מניחים את האיור במקומו ומורחים עליו עוד שכבת דבק בעזרת 

מכחול, מהמרכז אל הקצוות: שמים כמה טיפות דבק במרכז האיור, 
מורחים אותן על פני האיור כולו ומחליקים את הקמטים. 

מניחים לגביע להתייבש לגמרי, ולאחר מכן מומלץ לצפות את כל הגביע . 5
בלכה אקרילית. אפשר למרוח כמה שכבות לכה, אבל, שימו לב - יש 

לייבש את הלכה לחלוטין לפני מריחת עוד שכבה.
אם רוצים להוסיף קישוטים, אפשר לצייר על הגביע ועל התחתית . 6

במצבעים )טושים( ואחר כך למרוח שכבת לכה אחרונה.



הכנת פרחי אביב 
הכנת פרחים באמצעות קיפולי נייר

פסח הוא חג האביב, ולכן מתאים במיוחד לקשט את שולחן הסדר בפרחים.
בקישורים הבאים תוכלו למצוא סרטוני הדרכה להכנת פרחים מנייר:

פרח )קל, הסברים באנגלית(  >
צבעוני )בינוני(   >

ורד )קשה(    >

הכנת פרחי אביב מספוג

חומרים
יריעת ספוג בצבע הרצוי )אפשר גם לצבוע ספוג לבן(	 
שיפודים 	 
חוט מתכת דק )אפשר לקנות חוטים ירוקים מיוחדים להכנת פרחים(	 
מספריים	 
דבק	 

הוראות הכנה
חותכים את יריעת הספוג לרצועות ארוכות מלבניות.. 1
מקפלים את הרצועות הספוג המלבניות לאורכן. . 2
מתחילים לגלגל את רצועת הספוג סביב שיפוד עץ.. 3
תוך כדי הגלגול מעצבים את הפרח. חשוב להחזיק היטב את בסיס הפרח . 4

במהלך הגלגול.
מלפפים את חוט המתכת מסביב לבסיס הפרח וסביב השיפוד. . 5

http://www.youtube.com/watch?v=6elb2EO_ZO0prj 
http://www.youtube.com/watch?v=HoMg5feEQ38
http://www.youtube.com/watch?v=wSesWQ-51ZMurs

