
בובת תרנגול

☺שיעור אמנות בכייף 



נֹות  לֹום בָׁ !שָׁ

נּותְבִׁשעּורׁשּוב ֲאנְַחנּו נְִפגָּׁשֹות  ֹּא לְַהְרבֵּה זְַמן, אָּמָּ ָּה ֶׁשל ,  ֲאבָּל ְקצָּת ַאֶחֶרת ּוְבִתְקו

ה ְרגִילָּה"ובע נּות יַַחד ְבכִתָּ ֹּד אָּמָּ ֹּר לִלְמ .ה נֲַחז

ה  ה ֲחמּודָּ כַנְִתי לָּכֶן ַמֶצגֶת ֶׁשל יְִצירָּ ...בַֻּבת ַתְרנְגֹול–ַהַפַעם הֵּ

ה ֶאת עִָּשיִתי  ִריםַהיְִצירָּ ֳחמָּ ֹּרמֵּ י ֶׁשכֻּלְכֶן תּוכַלְנָּה לִיצ ֵּׁש ְבכָּל ַביִת כְדֵּ .ֶׁשי

ה !ְבַהְצלָּחָּ

.אני מציעה לעבור על כל המצגת לפני שאתן מתחילות כדי לוודא שהבנתן הכל

ה"ב



ר ִראשֹון  בָׁ ִרים–דָׁ רּוִשיםֶהֳחמָׁ ַהדְּ

o2 (קורונה)פ"חדמסכות

o מ"ס30כסף בערך נייר

o מנגלשל שיפוד

o2 מקרטוןפ"חדכוסות

o2 אבל יבשים –מגבונים לחים☺

oדבק ביג או לבן, מספרים

o(עדיף לבן)נייר בריסטול , טושים

o אם יש–סרט בד וקישוטים.



.גוזרים תפר בצד אחד של המסכה–שלב ראשון 
(.לשמור את הגומיות)–גוזרים את הגומיות השניובצד 
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בצד התכלת חותכים פתח קטן כדי להוציא  –שלב שני 
.ראו בתמונה למטה–את הברזל הגמיש 

פתוחות מצד אחד וסגורות מהצד השני-מסכות 2תקבלו 



–ניקח את נייר הכסף ונעצב אותו לעיגול 

.מעט אליפסה

.  ננעץ בזהירות את השיפוד במרכז הכדור
.חוששותאתןאםבאמאלהיעזרכדאי

56
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נקפל את המגבון לשניים  
,ואטוםעבהשיהיהכדי

.סביבהכדוראתונעטוף

8ראו בתמונה מספר 

8
ניקח את הגומייה  
שגזרנו ונקשור די 

חזק את המגבון על  
.שיהיה מתוח, הכדור

לפני כן לשים מעטרצוי
.ביג על השיפודדבק



ניקח את  
המגבון השני 

2ונגזור 
.כנפיים

נקפל לשניים 
ונגזור חצי 

אליפסה כמו  
.בתמונה

2נדביק את 
הכנפיים בשני צידי  

.המסכה
.על הצד התכלת

היכן שהכנפיים  –רק בצידי המסכותנשים דבק ביג לכל האורך 
כך שיישאר פתוח, ונדביק את המסכה השנייה עליה, נמצאות

.ומלמטהמלמעלה

! חוץכלפיהלבןשהצדלבלשים

כמו בתמונה–אפשר להדק במהדק את הכנפיים יחד –לחיזוק 
.בצד לייבושונשים 
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לבןעכשיו נצייר על בריסטול

,כרבולת–מקופל לשניים 

,בגודל שתתאים לכדור
.שתי כרבולותלקבלכדייחדונגזור

2נצבע את 
הכרבולות  

.באדום
לצבועלבשימו
ואחדימיןאחד

כדי–שמאל
שבהדבקה

–השניעלאחד

יתאימוהם
.בדיוק

נשים דבק על כרבולת  
.אחת ונדביק על השיפוד

הכרבולתאתניקח
עליהגםנשים,השנייה

עלונדביק בדיוק אחתדבק
.השנייה

עכשיו יש 
לנו ראש

עם
...כרבולת

☺
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נצייר על בריסטול לבן
..עינייםשתי

נגזור ונדביק  
בשני צידי 

מעט –הכדור 
.קדימה
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!המקורוהגיע תורו של 

,  כמו בתמונהמעוייןנצייר 
.ונצבע בצהוב

באמצע–לשנייםנקפל
.ונגזור

בטוש שחור  
נסמן שתי  

.נקודות לאף

נצבע בטוש כתום  
את פנים המקור  

ונצייר משולש קטן 
ואדום בשביל  

...הלשון

נדביק את  
עכשיו  והמקור 

יש לנו סוף  
סוף ראש של 

☺תרנגול

1819

20 21



מתחת לגומייה–נשים דבק ביג סביב המגבון 
...השמלהאתלהדביקכדי

נכניס את הבובה בתוך השמלה שהכנו קודם 
ונקשור עם גומייה נוספת –ונכווץ למעלה סביב 

.ששמרנו בהתחלה
השוליים כדיאתגזרתיאני)

(לא חובה–נוח לכווץ שיהיה

22

...צריך להלביש לו את השמלה–וכדי לסיים את הבובה 
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,  נצייר את העניבה לתרנגול
נגזור ונדביק, נצבע

!!!והבובה מוכנה



.עד כאן היתה המצגת עבור הכנת הבובה
–של המצגת למי שמעוניינת השניהשלבמתחילמכאן

.לתרנגול' בית'הכנת ה



יוצרים חור במרכז הכוסות

בשתי עם עיפרון חד 
!הכוסות יחד

!כוס אחתמכניסים את הבובה לתוך 
.הכוסהשמלה סביבאתושמים

.מהדקים הידוק אחד מקדימה

1
2

בודקים שהשמלה מסודרת יפה
הידוק נוסףסביב הכוס ומהדקים 

אחר כך מהדקים בצד ימין.מאחור
.ובצד שמאל
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בארבע  שהדקנואחרי 
,הצדדים

,נכניס פנימה את התרנגול
השמלהאתסביבונהדק

.לחיזוקלשוליים

נשים דבק סביב הכוס  
,  ועל שולי השמלה

ולאחר מכן נכניס את  
הכוס השנייה באופן  

שהשוליים יהיו  
.בפנים
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נדביק סביב סרט בד כדי  
לכסות את סיכות השדכן וגם  

.כדי לחזק את הכוסות יחד

כיתוביםנקשט את הכוס ונכסה 
.שקיימים על הכוס

.חובה אם הכוס יפהלאכמובן

☺... ריקו קוקו !הצלחתן

המורה אמירה   !   להתראות בפעמים הבאות



!כל הזכויות שמורות

יד בנימין–אמירה נגר 
בניירעיצובים

050-7954102


