
 

 

 

 כדורים קפיציים ענקיים

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 תכולת המארז 

 
 גרם( 40אבקה אלסטית כחולה ) .9

 גרם(  40אבקה אלסטית כתומה )  .10

 גרם( 40אבקה אלסטית סגולה ) .11
 גרם(  40אבקה אלסטית זרחנית ) .12

 גרם( 20אבקה אלסטית לבנה )  .13
 גרם( 20אבקה אלסטית אדומה ) .14

 גרם(  20אבקה אלסטית וורודה ) .15
 קטנה  1תבנית כדורית  .16

 גדולה  1תבנית כדורית  .17

 תבנית קובייה 1 .18
 תבנית פרח  1 .19

 תבנית צדף  1 .20

 

שקיות עם רוכסן לאחסנת  5 .1

 הכדורים הקפיציים שלכם

 נורהרכיב  1 .2

 גרם(  20)כחול  –בצק לכדור  .3
 גרם( 20)צהוב  –בצק לכדור  .4

 גרם( 20)אדום  –בצק לכדור  .5
 תומך לכדור אלסטי  .6

 גומיות אלסטיות )אדום וצהוב( 64 .7
 ספל עם מכסה 1 .8

 



 

 

 

 

 

 

 

 הרכב

פעילויות המסופקות לכם  לשימוש רק לביצוע ה 

 . בערכה



 

 

 

 

 

 

 אזהרה

את הפעילויות יש לבצע תחת השגחה של אדם מבוגר. ערכו את הפעילויות במטבח,  

ים שלכם והציוד  תוך הגנה על שטח העבודה. לפני שאתם מתחילים, אנא וודאו כי הידי

 שלכם יבשים לחלוטין. 

אין להשאיר את האבקה או את הכדורים בהישג ידם של ילדים מתחת לגיל שמונה. 

אין לאכול את המוצר. הימנעו ממגע עם העיניים. נקו את כל הציוד לאחר השימוש.  

 דיים שלכם לאחר כל פעילות. י שטפו את ה



 

 

 

 

 

 

 רכיב אור 

ף את  יחד עם המוצר. לא ניתן להחלי   , הכלולהCR1220הרכיב פועל עם סוללת 

הסוללה. הרכיב נועד לעבוד למשך פרק זמן ארוך. אין להשאיר את רכיב הנורה  

בנקודה לאיסוף  בהישג ידם של ילדים. בסיום חיי המוצר שלו, יש להשליך את הרכיב 

 ציוד חשמלי. 

השתמשו בשקיות עם הרוכסן לאחסנת  

 הכדורים שלכם.



 

 

 

 

 

 

 שלכם הכדור הראשון 

התבנית הכדורית   הרכיבו את שני החצאים של

 הקטנה. 

 מזגו את האבקה האלסטית לתוך התבנית.

מלאו את הספל במים והכניסו את התבנית לתוך המים. המתינו 

 במשך חמש דקות. 



 

 

 

 

 

 

מהמים. הוציאו את הכדור באמצעות הפרדת שני   את התבנית הוציאו

קו את הכדור מתחת למים בעזרת האצבעות שלכם  חצאי התבנית. החלי

 60בייבוש למשך להוצאת עקבות התבנית. שטפו במים קרים והשאירו 

דקות על מכסה הספל. המתינו עד שהכדור שלכם מתייבש טרם  

   הקפצתו.

שקית גדולה: לאחר שעשיתם שימוש בכמות מסוימת  

של אבקה אלסטית, באפשרותכם לעשות שימוש  

 קית ולמניעת התייבשות האבקה. שברוכסן לסגירת ה

שקית קטנה: חתכו בצורה נקייה בעזרת מספריים.  

 סגרו את השקיות בעזרת חתיכת נייר דביק. 



 

 

 

 

 

 

 כדור ענקי בצבעי הקשת

הרכיבו את שני חצאי התבנית הכדורית  

האבקה  הגדולה. מזגו מספר צבעים של 

 ת. תוך יצירת שכבוהאלסטית לתוך התבנית, 

מים   הכניסו את התבנית לתוך 

 והמתינו במשך חמש דקות. 



 

 

 

 

 

 

הוציאו את התבנית מהמים. הוציאו את  

הכדור באמצעות הפרדת שני חצאי 

התבנית. החליקו את הכדור מתחת למים  

עקבות  בעזרת האצבעות שלכם להסרת  

התבנית. שטפו במים קרים והשאירו בצד  

דקות על המכסה של   60לייבוש למשך 

לכם. המתינו עד שהכדור שלכם  פל שהס

 מתייבש טרם הקפצתו.

 



 

 

 

 

 

 

הרכיבו את שני חצאי התבנית הקובייתית. מזגו אבקה 

 תבנית. אלסטית לתוך ה

 קובייתיכדור 

ת לתוך מים  הכניסו את התבני

בקה  דקות. הא 2והמתינו במשך 

 התבנית. תתקשה ותקבל צורה של 



 

 

 

 

 

 

המים. הוציאו את  הוציאו את התבנית מ

הכדור באמצעות הפרדת שני חצאי התבנית. 

החליקו את הכדור מתחת למים בעזרת  

האצבעות שלכם להסרת עקבות התבנית.  

שטפו במים קרים והשאירו בצד לייבוש  

דקות על מכסה הספל. המתינו   60במשך 

 עד שהכדור שלכם מתייבש טרם הקפצתו. 

נסו להקפיץ את הכדור הקובייתי שלכם.  

ולם אין באפשרותכם לדעת לאן הוא  לע 

 קופץ! 



 

 

 

 

 

 

 הפרח והצדף 

דף. מזגו  הרכיבו את שני חצאי תבנית הפרח והצ 

 פנימה אבקה אלסטית. 

הכניסו את התבניות לתוך המים  

דקות. האבקה תתקשה   2והמתינו 

 בצורה של תבנית. 



 

 

 

 

 

 

 

הוציאו את  הוציאו את התבניות מחוץ למים.

החצאים של  הכדורים באמצעות הפרדת שני

כל תבנית. החליקו את הכדורים מתחת למים 

בעזרת האצבעות שלכם להסרת עקבות  

התבנית. שטפו במים קרים והשאירו בצד  

דקות על מכסה הספל.   60לייבוש במשך 

המתינו עד שהכדורים מתייבשים טרם  

 הקפצתם. 

הכנתם שני כדורים בעלי צורות לא סדירות.  

יתנות  שוב, ההקפצות שלהם יהיו בלתי נ

 לצפייה לחלוטין. 



 

 

 

 

 

 

 זה זוהר בחושך! 

סגרו את התבנית הכדורית הקטנה ומזגו פנימה אבקה 

 אלסטית זרחנית. 

 5הכניסו את התבנית לתוך המים והמתינו במשך 

 דקות. 



 

 

 

 

 

 

הוציאו את  הוציאו את התבניות מחוץ למים.

תבנית. ה חצאי באמצעות הפרדת שני הכדור 

החליקו את הכדורים מתחת למים בעזרת 

האצבעות שלכם להסרת עקבות התבנית.  

שטפו במים קרים והשאירו בצד לייבוש  

דקות על מכסה הספל. המתינו עד  60במשך 

 . וטרם הקפצת מתייבש שהכדור 

מקמו אותו בקרבת מקור אור למשך שתי דקות. כבו  

 שלכם זוהר בחושך! הכדור  –את המנורות 



 

 

 

 

 

 

 כדור ריחני! 

ומזגו את האבקה   סגרו את התבנית הכדורית הקטנה

 האלסטית לתוכה 

 דקות. 5הכניסו את התבנית לתוך מים והמתינו במשך 



 

 

 

 

 

 

הוציאו את  הוציאו את התבניות מחוץ למים.

תבנית. ה חצאי באמצעות הפרדת שני הכדור 

החליקו את הכדורים מתחת למים בעזרת 

האצבעות שלכם להסרת עקבות התבנית.  

שטפו במים קרים והשאירו בצד לייבוש  

דקות על מכסה הספל. המתינו עד  60במשך 

 . וטרם הקפצת מתייבש שהכדור 

פרי מעורר קטן ומים. השאירו   הוסיפו .את הכדור האדום בתוך הספלמקמו 

  בצד למשך חמש דקות. רוקנו את הספל. כעת הכדור שלכם מבושם!



 

 

 

 

 

 

 זוהר כדור 

מו את רכיב התאורה לתוך התבנית הכדורית  מק 

   הקטנה וסגרו אותה.

מלאו מחצית מהתבנית באבקה אלסטית  

כלשהי בהתאם לטעמכם. נערו את התבנית  

יות ממוקם בדיוק  . על הרכיב להלפיזור האבקה

 במרכז. 

המשיכו להוסיף אבקה אלסטית עד שהתבנית  

  מלאה.



 

 

 

 

 

 

ו חמש דקות. בטוח עבור הרכיב  הכניסו את התבנית לתוך מים והמתינ

 להימצא מתחת למים. 

הוציאו את  הוציאו את התבניות מחוץ למים.

 חצאי באמצעות הפרדת שני הכדור 

תבנית. החליקו את הכדורים מתחת למים ה

בעזרת האצבעות שלכם להסרת עקבות  

התבנית. שטפו במים קרים והשאירו בצד  

דקות על מכסה הספל.   60לייבוש במשך 

 . וטרם הקפצת  מתייבש המתינו עד שהכדור 

רכיב התאורה מגיב לפגיעה. הוא נדלק רק  

   ברגע שהכדור מושלך או קופץ על הרצפה!



 

 

 

 

 

 

 עיןכדור 

סגרו את התבנית הכדורית 

הקטנה ומלאו אותה  

בשלושת רבעי כמות של 

  אבקה אלסטית לבנה.

 

 

הוסיפו אבקה אלסטית כחולה  

דולה של וסיימו כמות קצת יותר ג

  ה אלסטית לבנה.אבק 

הכניסו את התבנית לתוך מים  

   והמתינו במשך חמש דקות.



 

 

 

 

 

 

הוציאו את  הוציאו את התבניות מחוץ למים.

 חצאי באמצעות הפרדת שני הכדור 

תבנית. החליקו את הכדורים מתחת למים ה

בעזרת האצבעות שלכם להסרת עקבות  

התבנית. שטפו במים קרים והשאירו בצד  

דקות על מכסה הספל.   60לייבוש במשך 

 . וטרם הקפצת  מתייבש המתינו עד שהכדור 

יצרתם כדור בצורת עין. נסו לעבוד על  

 החברים שלכם!



 

 

 

 

 

 

 עבודת יד כדור 

 תזדקקו לדברים הבאים:

של קורנפלור לתוך   כפיותמזגו שתי 

 קערה.

של מים. ערבבו בנמרצות עד שתתקבל משחה )בצק(  כפיות  2הוסיפו 

 עבה. 



 

 

 

 

 

 

הוסיפו כפית של מים ובקשו מאדם  

מבוגרת לחמם את התכולה  

שניות. השאירו   15במיקרוגל למשך 

בצד לקירור לפני שאתם נוגעים  

 בזה.

את התערובת בתוך כדור. גלגלו את  השתמשו בידיים שלכם על מנת לייצר 

ם והשתמשו באצבעות שלכם  הידיים שלכ)הבצק( בין כפות  המשחה

 להחלקת המשטח. 

השאירו בצד לייבוש במשך שעתיים.  

 הכדור שלכם מוכן! 



 

 

 

 

 

 

 כדורי גומיות

גומיות אלסטיות כפולות: העבירו   12הכינו 

יה אלסטית צהובה מבעד לגומייה  גומי

אדומה, משכו את שני הקצוות  אלסטית 

 וקשרו אותם יחד. 

ברו את הגומייה האלסטית הכפולה לתומך בצורת צלב. המשיכו לעצב  ח

את הכדור באמצעות חיבור כל הגומיות האלסטיות הכפולות אחת אחרי  

 השנייה.

 



 

 

 

 

 

 

כעת חברו את הגומיות האלסטיות  

 הבודדות. הכדור שלכם ייווצר בהדרגה. 

באפשרותכם להוסיף גומיות אלסטיות אחרות שיתכן ויש לכם בבית על  

 עוד יותר. מנת להכין כדור גדול  



 

 

 

 

 

 

 כדור בצק 

בחרו את צבע כדור הבצק שאתם רוצים. 

קחו חתיכה קטנה בהתחלה. הוא נמתח  

ומעט דביק, כמו סליים. סגרו את שקית  

 הבצק בעזרת הרוכסן.

 

)כדור( בעזרת הידיים שלכם. גלגלו את הבצק והשתמשו   רהצרו ספ

כבר מתחיל  הוא  –נסו להשליך אותו   באצבעות שלכם להחלקת המשטח.

  לקפוץ, אולם הוא יעבוד בצורה טובה יותר לאחר מנוחה.

 



 

 

 

 

 

 

רבבו אותו עם הכדור  קחו חתיכה מכדור הבצק שלכם בצבע אחר. ע 

הראשון על מנת ליצור כדור גדול יותר. תלושו אותו היטב וגלגלו אותו בין  

דקות על המכסה. לאחר   60כפות הידיים שלכם. השאירו אותו בצד למשך 

  חה, הוא יהיה קל משקל וקפיצי במיוחד!המנו

השתמשו בשקיות עם הרוכסנים שלכם 

קופצים שלכם. הבצק לאחסנת הכדורים ה 

מתייבש באוויר והופך לבלתי שימושי אם לא  

 מאחסנים אותו כנדרש. 

 



 

 

 

 

 

 

 כדור בצק עוד יותר 

   צור כל צורה מהבצק. הוא עדיין יקפוץ!באפשרותכם לי

)כדור( באמצעות גלגול הבצק בין כפות הידיים שלכם. שימו צרו ספרה 

אותו על שולחן וגלגלו אותו כך שייווצר כדור אובאלי, כמו כדור רוגבי. 

   דקות. 60השאירו אותו בצד למשך 

צרו ספרה )כדור( באמצעות גלגול הבצק בין כפות הידיים שלכם. 

לכם. סובבו  השטיחות את שני הצדדים בין האגודל לבין האצבע המורה ש

על הפעולה על מנת ליצור קובייה קטנה בעלת ששה צדדים. נסו וחזרו  

 ליצור כל צד בצורה רגילה ככל הניתן. 



 

 

 

 

 

 

אדום,  לב  – צור כל צורה מהבצק באפשרותכם לי

בננה צהובה או קקי כחול! השאירו את הצורות  

דקות והן יקפצו בכל   60שלכם בצד למשך 

 מקום! 

השתמשו בשקיות עם הרוכסנים שלכם 

קופצים שלכם. הבצק לאחסנת הכדורים ה 

מתייבש באוויר והופך לבלתי שימושי אם לא  

 מאחסנים אותו כנדרש. 



 

 

 

 

 

 

 משחק ההקפצה

בחרו את הכדור המועדף עליכם )או את הכדור  

 שקופץ הכי טוב(. 

מקמו את הספל על שולחן. עמדו במרחק של  

 ס"מ ונסו להקפיץ את הכדור לתוך הספל.  50

ס"מ. נסו   10הספל במרחק של בכל פעם שאתם מצליחים, העבירו את 

 לנצח את השיאים של לאו וליה. 



 

 

 

 

 

 

 התוצאות שלנו: 

 ס"מ  90 ס"מ  60



 

 

 

 

 

 

 הקפיצה לגובה 

בחרו את הכדור המועדף עליכם )או את הכדור  

 שקופץ הכי טוב(. 

ת במרחק  חברו נייר דביק לאורך פתח הדל

ס"מ מהרצפה. הקפיצו את  20 -של כ

 הכדור מעל הסרט.

האם ניצחתם? הגביהו את הנייר  

ס"מ יותר בכל פעם   10-בהדביק 

 ם מצליחים!שאת



 

 

 

 

 

 

 נסו לשבור את השיאים של ליאו וליה. 

 התוצאות שלנו: 

 ס"מ  150 ס"מ  190



 

 

 

 

 

 

 קליעה למטרה 

ו משתתפים שני שחקנים. השחקנים  זהו משחק ב

יושבים פנים מול פנים, במרחק של שני מטרים 

שני, כשהרגליים שלהם מתוחות החוצה.  האחד מה

קערה לפניו ובוחר בכדור המועדף  ניח כל שחקן מ

 . עליו

השחקנים משחקים לפי תור וזורקים כדור ומנסים להקפיץ אותו לתוך  

 של השחקן השני. לכל שחקן יש חמש זריקות. הקערה 



 

 

 

 

 

 

במידה ושני השחקנים מצליחים מספר זהה של פעמים, המשחק ממשיך 

במצב של "מוות פתאומי". השחקן הראשון שמפספס את הקערה מפסיד  

 במשחק!



 

 


