
עפים בסוכה 
יחד עם

מגוון קישוטים וניסויים 
לחג הסוכות!

יצירת גלקסיה 
ספירלה

יצירת גלקסיה

טיל מעופף

מקרן הקסם

מובייל חלל שרשראות לסוכה



קפלו בצורות אקורדיון לפי קווי הקיפול, לאחר מכן גזרו.

שרשרת לסוכה - החללית "בראשית" 
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קו קיפול

קו קיפול

קו קיפול



צבעו את החללית, קפלו בצורות אקורדיון לפי קווי הקיפול, לאחר מכן גזרו.

שרשרת לסוכה - החללית "בראשית"
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קו קיפול

קו קיפול

קו קיפול



שרשרת לסוכה - כוכבי לכת
קפלו בצורות אקורדיון לפי קווי הקיפול, לאחר מכן גזרו.
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קו קיפול

קו קיפול

קו קיפול

קו קיפול



שרשרת לסוכה - כוכבי לכת
צבעו את כוכבי הלכת

קפלו בצורות אקורדיון לפי קווי הקיפול, לאחר מכן גזרו.
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קו קיפול

קו קיפול

קו קיפול

קו קיפול



גזרו לרצועות ושדכו לשרשרת.

שרשרת לסוכה - חלל
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מובייל חלל

ציוד
דמויות מודפסות

מחורר
חוט דק

מקל ארוך

הוראות הכנה
- הדפיסו (עדיף על בריסטול) וצבעו את הדמויות

- חוררו במקום המסומן את הדמות
- חברו לכל דמות חוט (באורך שונה) וקשרו למקל

- חברו חוט למקל ותלו בסוכה



מובייל חלל
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יצירת גלקסיה - ספירלה

- גזרו לפי הסימון המקווקו
- תלו את הגלקסיה ממרכז הספירלה         

ננכשהציורים כלפי מטה
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יצירת גלקסיה - ספירלה

- צבעו את הציור
- גזרו לפי הסימון המקווקו

- תלו את הגלקסיה ממרכז הספירלה         
ננכשהציורים כלפי מטה
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טיל מעופף

הוראות הכנה
- גזרו את הטילים מהעמוד הבא

- הצמידו את הטילים כך שהחלק החיצוני   
עמופיע עם הציור בשני הצדדים

- הדביקו בשוליים המסומנים
- החדירו קשית לחלק התחתון של החללית                

עונשפו לתוכה
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מקרן הקסם

ציוד
ניילון נצמד

כוס חד פעמית מקרטון
פנס

סכין יפנית
גומייה או נייר דבק

ארטליין

מהלך הניסוי
- נקבו חריץ בתחתית הכוס בעזרת סכין יפנית (העזרו בהורים)

- הצמידו ניילון לחלק הפתוח של הכוס וקבעו אותו עם גומיה או דבק
- ציירו על הניילון בעדינות עם ארטליין (למשל חללית)

- הכניסו את הפנס לחריץ וכוונו את המקרן שהכנתם לקיר חשוך
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יצירת גלקסיה
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ציוד
צלחת

מקל אוזניים או קיסם
סבון נוזלי (עדיף סבון כלים)

חלב
צבעי מאכל בצבעים שונים

מהלך הניסוי
- מלאו את הצלחת בחלב 

- טפטפו צבעי מאכלי הצבעים שונים על הצלחת
- טבלו את השיפוד בסבון ולאחר מכן געו בצלחת



www.spaceil.com
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